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عًِ ٜٗتِ بدزاض١ ايطاق١ ٚذبٛالتٗا ٜٚٗدف حنٛ ذبٌٜٛ أنرب قدز ممهٔ َٔ ايطاق١ اسبساز١ٜ ايٓادب١ َٔ اسرتام ايٛقٛد 

 َجٌ ذبٌٜٛ ايطاق١ اسبساز١ٜ اىل ايطاق١ املٝهاْٝه١ٝ يالضتفاد٠ َٓٗا يف عٌُ احملسنات.اىل أْٛاع أخس٣ َٔ ايطاقات 

 ٛدآُٜو؟ع / َا ٖٞ ايعٛاٖس اييت ٜفطسٖا عًِ ايجسَ

 ضبب سدٚخ ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥. -1

 ع١ٓٝ.ايتٓبؤ حبدٚخ ايتػٝريات ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايفٝصٜا١ٝ٥ عٓدَا تٛدد َاد٠ اٚ انجس ذبت غسٚط َ -2

 سدٚخ بعض ايتفاعالت ايتًكا١ٝ٥ ٚغري ايتًكا١ٝ٥ عٓد ْفظ ايعسٚف.  -3

 ضبب سدٚخ ايطاق١ املصاسب١ يًتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥. -4
 َالسع١ / ال ٜٗتِ عًِ ايجسَٛدآُٜو بعاٌَ ايصَٔ ايرٟ ٜطتػسق٘ ايتفاعٌ فٗٛ ٜٓب٧ فكط أَها١ْٝ سدٚخ ايتفاعٌ َٔ عدَ٘.

 .أْــــــٛاع ايطاقــــــــ١

 املٛاد ٚمجٝع أْٛاع ايٛقٛد.ٖٞ اييت تػٌُ مجٝع ايطاق١ ايهُٝٝا١ٝ٥ املدص١ْٚ يف مجٝع أْٛاع  : ايطاق١ ايها١َٓ -1

ٖٞ اييت تػٌُ طاق١ مجٝع األدطاّ املتشسن١ َجـٌ ازبص٦ٜـات ٚاملـا٤ املتشـسى ٚايطـٝازات       : ايطاق١ اسبسن١ٝ -2

 .ٚايطا٥سات

اسبسنٝـ١  تتشٍٛ ايطاق١ ايها١َٓ يف املا٤ إىل طاق١ سسن١ٝ إذا مت ذبسٜو املا٤ َٔ اعًٞ ايػالٍ إىل أضفً٘ ألٕ ايطاق١ ايٓادبـ١ ٖٚـٞ   يًتٛضٝح : 

 ٚعًٝ٘ مت اضتٓتاز ايكإْٛ االٍٚ               ميهٔ إٔ تدٚز احملسى يتٛيٝد ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥.

  (ايكإْٛ االٍٚ يف عًِ ايجسَٛدآُٜو)

 ))ايطاق١ ال تف٢ٓ ٚال تطتشدخ َٔ ايعدّ ٚيهٔ ميهٔ ذبًٜٛٗا َٔ غهٌ إىل أخس(( 

 .ٚسدات ايطاق١ ٚدزدات اسبساز٠ 1-2

 ( ٜٚعرب عٓ٘ ناآلتٞ  Jٖٞ ٚسد٠ ايطاق١ سطب ايٓعاّ ايدٚيٞ يًٛسدات ٜٚسَص هلا  )  : ٚسد٠ ازبٍٛ
  

ٚسد٠ ايجا١ْٝ  S ٚسد٠ املرتm   ٚسد٠ ايهًٝٛ غساّ Kg سٝح

 

 

 } V( m/s) {( يف َسبع ايطسع١ Kgٖٞ ساصٌ ضسب ْصف ايهت١ً ) : (KEايطاق١ اسبسن١ٝ )

  KE  = 1/2 m. V
2
 

  ؟ايطاق١ اسبسن١ٝفُا ٖٞ َكداز ثا١ْٝ ٚاسد٠ خالٍ َرت ٚاسد َطاف١  4Kgاذا ذبسى دطِ نتًت٘ / َجاٍ

          KE = 
 

 
 m. V

2
 

            = 
 

 
× 4Kg × (1m/1s)

2
 = 2 (kg.m

2
/s

2
) = 2 J 

ٚتعترب دزدـ١ اسبـساز٠    T( ٜٚسَص هلا باسبسف  K (ٖٞ دزد١ اسبساز٠ بٛسدات ايهًفٔ  :دزد١ سساز٠ ايهًفٔ 

 املطتدد١َ يف ايجسَٛدآُٜو ٜٚتِ سطابٗا َٔ دزد١ اسبساز٠ ايطًٝٝص١ٜ باضتدداّ ايعالق١ ايتاي١ٝ

1 J = 1 Kg . m
2
/ s

2
 

T (K) = t )C°( +  273 

 ازبٛاب/ 
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 بعض املصطًشات ايجسَٛدآُٜه١ٝ 1-3

ٖٛ عباز٠ عٔ دص٤ َعني َٔ ايهٕٛ ٜتهٕٛ َٔ املاد٠ اٚ املـٛاد املػـرتن١ يف    :  -1

 ١.سدٚخ تػريات فٝصٜا١ٝ٥ ٚنُٝٝا١ٝ٥ حمدٚد٠ داخٌ سدٚد َع١ٓٝ قد تهٕٛ سكٝك١ٝ اٚ ربًٝٝ

 نٌ َا حيٝط بايٓعاّ ٜٚؤثس عًٝ٘ َٔ ايتػٝريات ايفٝصٜا١ٝ٥ اٚ ايهُٝٝا١ٝ٥.   -2

 .    ٖٞ ايٓعاّ + احملٝط :  -3

ٖٛ ايٓعاّ ايرٟ تهٕٛ فٝ٘ اسبدٚد بني ايٓعاّ ٚاحملٝط تطُح بتبادٍ َاد٠ ايٓعاّ   -4

 ٚطاقت٘ َجٌ أْا٤ َعدْٞ َفتٛح حيتٟٛ َا٤ َػًٞ.

ٖٛ ايٓعاّ ايرٟ تهٕٛ فٝ٘ اسبدٚد بني ايٓعاّ ٚاحملٝط تطـُح بتبـادٍ ايطاقـ١     -5

 فكط ٚال تطُح بتػري َاد٠ ايٓعاّ  َجٌ إْا٤ َعدْٞ َػًل  حيتٟٛ َا٤ َػًٞ.

 ٖٛ ايٓعاّ ايرٟ ال تطُح سدٚدٙ بتبادٍ ايطاق١ ٚال املاد٠ َجٌ ايجسَٛع.   -6

ٖٞ املتػريات ايفٝصٜا١ٝ٥ يًٓعاّ اييت َٔ املُهٔ َالسعتٗا أٚ قٝاضٗا َجٌ عدد  -7

 َٛالت املاد٠ أٚ املٛاد املٛدٛد٠ يف ايٓعاّ أٚ اسباي١ ايفٝصٜا١ٝ٥ َجٌ اسبذِ ٚايطػط ٚ اسبساز٠.

 

 ٠Heat اسبساز 1-4

( ٖٚٞ متجٌ اْتكاٍ ايطاق١ اسبساز١ٜ بني  qٖٞ اسد أغهاٍ ايطاق١ ايػا٥ع١ يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ ٜٚسَص هلا ) 

 . دطُني خمتًفني يف دزد١ اسبساز٠

 . ٖٞ َكٝاع ايطاق١ اسبساز١ٜ دزد١ اسبساز٠ :

  تتٓاضب اسبساز٠ املفكٛد٠ اٚ املهتطب١ زبطِ َا طسدٜا َع ايتػٝري يف دزدات اسبساز٠ ٜٚسَص يًتػري بايسَص

 ( ايرٟ ٜٛضع قبٌ زَص ايداي١ املتػري٠ ٚبايػهٌ االتٞ  ∆) 

∆ T =  Tf - Ti 

 دزد١ اسبساز٠ االبتدا١ٝ٥ . Tiدزد١ اسبساز٠ ايٓٗا١ٝ٥  ٚ  Tfسٝح  

 ( ٚايتػٝري يف دزد١ اسبساز٠ ميهٔ نتابت٘ ع٢ً ايصٛز٠ ايتاي١ٝ  qيرا ايتٓاضب بني اسبساز٠  ) 

                                     ( q )         ∆T       ------------------1 

 Cبجابت تٓاضب ٜدع٢ ايطع١ اسبساز١ٜ  ∆ T ٚحيٍٛ ايتٓاضب اىل َطاٚا٠ بطسب 

                                   ( q )  =  °C .   ∆ T     ------------------2 

 (  بايعالق١ ايتاي١ٝ  ςَع اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ )  C) ٚتستبط ايطع١ اسبساز١ٜ  ) 

                                          °C    =   ς   X m        ------------------3 

 حنصٌ ع٢ً ايعالق١ ايتاي١ٝ  3يف َعادي١  2ٚبتعٜٛض َعادي١ 

 

C 

m ς 
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  / 2017الجشمْدآينو  التطبٔكٕ/ طبع٘ –مَيذ الظْداىٕ /الفصل االّل 

 ع/ َا املكصٛد  بايطع١ اسبساز١ٜ ؟ اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ ؟

دزد١ سساز٠ نت١ً َكدازٖا غساّ َٔ اٟ َاد٠ دزد١ ٖٞ ن١ُٝ اسبساز٠ ايالش١َ يسفع  ايطع١ اسبساز١ٜ :

 (.J/°cضًٝٝص١ٜ ٚاسد٠ ٚٚسدتٗا ) 

ٖٞ ن١ُٝ اسبساز٠ ايالش١َ يسفع دزد١ سساز٠ نت١ً َكدازٖا غساّ ٚاسد  َٔ اٟ َاد٠  : اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ

 (.J/g.°c)  دزد١ ضًٝٝص١ٜ ٚاسد٠ ٚٚسدتٗا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   870g  َٔC°5َا َكداز اسبساز٠ ايٓادب١ َٔ تطدني قطع١ َٔ اسبدٜد نتًتٗا  ( 1-1َجاٍ )  

 ؟  0.45J/g.cعًُا إ اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًشدٜد    C°95اىل 

 احلل / جنذ التػري يف دسدات احلشاسٗ 

 ∆T =  Tf - Ti  = (95 - 5( = 90C° 
  ّباطتخذاو العالق٘ التالٔ٘ حنظب ننٔ٘ احلشاسٗ

                  q  ) J(  =  ς ) J/g.C)   × m(g)  ×   ∆T )°C(     
       q  ) J(  =  0.45 ( J/g.°C(   X 870)g(  X  90 )°C(  = 35235 J 

   

 ناالتٕ  K Jّاحلشاسٗ املظتَله٘ مً تظخني قطع٘ احلذٓذ بْسذٗ 

q )KJ(  =  35235 J X  
𝟏𝐊𝐉

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐉
 = 35.235 kJ  

َع  45C اىل  g10  َٔ25 C تػريت دزد١ سساز٠ املػٓطّٝٛ نتًتٗا  ( 1-1)  متسٜٔ

 ؟ يكطع١ املػٓطّٝٛ اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ اسطب  J 205انتطاب سساز٠ َكدازٖا 

 التػري يف دسدات احلشاسٗ  جنذاحلل / 

∆ T =  Tf - Ti  = (45 -25( = 20C° 
 ّباطتخذاو العالق٘ التالٔ٘ 

                  q  ) J(  =  ς ) J/g.C)   × m(g)  ×   ∆T (C)     
 ميَا ىظتيتر اٌ احلشاسٗ اليْعٔ٘ تهٌْ ناالتٕ 

   ς ) J/g.C) = 
𝐪 

𝒎 𝑿 ∆𝑻
=    

𝟐𝟎𝟓 𝐉

𝟏𝟎𝐠 𝑿 𝟐𝟎 (𝑪)
 = 1.025 ( J/g.C)    
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1-5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسطب  (86J/C°)  اسبساز١ٜٚضعتٗا   g 360قطع١ َٔ ايفط١ نتًتٗا  ( 2-1)  متسٜٔ 

 ؟ سسازتٗا ايٓٛع١ٝ

 اسبٌ / 

  تشتبط احلشاسٗ اليْعٔ٘ مع الظع٘ احلشاسٓ٘ بالعالق٘ التالٔ٘.

                 C)J/C°(  =  ς ) J/g.C)   X      m(g)  
  

                            ς = 
𝐂

𝐦 
 =  

 𝟖𝟔𝐉/𝐂°

𝟑𝟔𝟎𝐠
 = 0.2388 J/g.C 

َٔ ايص٥بل عٓد تربٜدٖا َٔ kJ  َٔ  350g ))اسطب ن١ُٝ اسبساز٠ املٓبعج١ بٛسدات (  1-3ضؤاٍ )  

77C°  12اىلC° 0.14)) عًُا إ اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًص٥بل J/g.C؟ 

 اسبــــــــــٌ/ 

 

اىل  25C°مً سشاسٗ  155gطخيت عٔي٘ مً مادٗ دلَْل٘ نتلتَا  ( 4-1)  طؤال 

40C°  5700مما ادٚ اىل امتصاص سشاسٗ مكذاسٍا J اسظب احلشاسٗ اليْعٔ٘ هلزِ املادٗ؟ 

 (J/g.c) 2.45احلل / )ّادب( الياتر طٔهٌْ 

 

 



 

 (5( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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نت١ً َع١ٓٝ َٔ ايفط١ ضدٓت فازتفعت  / 1َجاٍ اضايف

فاذا عًُت إ  °C 10دزد١ سسازتٗا االبتدا١ٝ٥ مبكداز 

 اَتصتٚاْٗا  J/g.C 0.24اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًفط١ 

 ؟ Kj 0.24سساز٠ َكدازٖا 

 ( ايطع١ اسبساز١ٜ يًفط١.2     
 باملٛدب  ∆T َالسع١: ازتفعت مبكداز ٜعين اْٗا 

 /ٌــــــــــــــــاسب

 

َٔ سبٝبات املػٓطّٝٛ ايرٟ سسازت٘  10g /2َجاٍ اضايف

بعجت  °C 40عٓد تربٜدٖا اىل   J/g.C 1.02ايٓٛع١ٝ

اسطب دزد١ اسبساز٠ اييت   kJ 1.02سساز٠ َكدازٖا 

 ؟ ازبٛابناْت عًٝٗا سبٝبات املػٓطّٝٛ
140 C° 

 

 

عٓد تطدٝٓٗا فاذا عًُت إ اسبساز٠ االبتدا١ٝ٥  276Jاَتصت ايرٖب َٔ سبٝبات  4.5g (  14-1ضؤاٍ )  

 ؟J/g.C 0.13))اسطب ايدزد١ اسبساز١ٜ ايٓٗا١ٝ٥ اييت ضدٓت ايٝٗا اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًرٖب °25C ناْت 

 احلٌ / 
                  q  ) J(  =  ς ) J/g.C)   X m(g)  X   ∆T (C)     

 َٓٗا ْطتٓتر إ اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ تهٕٛ ناالتٞ 

    ∆T (C)    = 
𝒒 

𝛓 𝑿 𝒎
=    

𝟐𝟕𝟔 𝐉

0. 3𝐽/𝑔.𝑐 𝑋 4.5𝑔
 = 471.8 C    

 ∆T =  Tf - Ti              Tf =  ∆T +  Ti   = 471.8  + 25 = 496.8 C°   
 

 هً المجهولة ∆Tنصٌحة: اذا كانت الحرارة االبتدائٌة او النهائٌة هً المجهولة اعتبر 
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 ( ∆Hسساز٠ ايتفاعٌ )ايتػري يف االْجاييب  1-5

أنجس ايعًُٝات ايهُٝائ١ٝ جتسٟ عٓد ضػط ثابت ٚقًٌٝ ددا َٓٗا ذندخ عٓد سذِ ثابت يريو فإ احلساز٠ املصاسب١ 

  ييت جتسٟ عٓد ضػط ثابت دنسٟ قٝاضٗا بػهٌ أضٌٗ َٔ ع١ًُٝ قٝاضٗا حبذِ ثابتيًتفاعٌ ايهُٝائٞ ا

ٖٞ داي١ ساي١ ثسَٛدآُٜه١ٝ ٚخاص١ غا١ًَ متجٌ ن١ُٝ اسبساز٠ املُتص١ اٚ املتشسز٠  :  ∆Hايتػري يف االْجاييب

ٚال ميهٔ قٝاع ايكِٝ املطًك١ هلا ألْٗا دايـ١ سايـ١    Hاملكاض١ بجبٛت ايطػط ) ايطػط ازبٟٛ( ٜٚسَص هلا بايسَص 

 ٜٚكاع هلا ايتػري اسباصٌ فٝٗا سطب ايعالق١ 

∆Hr  =   ∆H (P)     -  ∆H (R) 
  اْجاييب املتفاعالت       اْجاييب ايٓٛاتر       اْجاييب ايتفاعٌ                                          

 َالسعات ١َُٗ ددا 

  ايتػري يف االْجاييب∆H  ٟسساز٠ ايتفاعٌ املكاض١ عٓد ضػط ثابت أ =∆H = qp 

 qp .متجٌ احلساز٠ املكاض١ حتت ضػط ثابت 

  ( اذا ناْت∆HP  َٔ اصػسHR∆  ٟا )∆Hr .اصػس َٔ صفس اٟ هلا ق١ُٝ ضايب١ ٜهٕٛ ايتفاعٌ باعح يًشساز٠ 

   ( اذا ناْت∆HP  َٔ أنربHR∆  ٟا )∆Hr  اص يًشساز٠ َٛدب١ ٜهٕٛ ايتفاعٌ َأنرب َٔ صفس اٟ هلا ق١ُٝ. 

 داي١ اسباي١ 1-6

ٖٞ تًو اشباص١ٝ اٚ ايه١ُٝ اييت تعتُد ع٢ً اسباي١ االبتدا١ٝ٥ يًٓعاّ قبٌ ايتػري ٚاسباي١ ايٓٗا١ٝ٥ يًٓعاّ بعـد   

ٚطاق١  ايتػري بػض ايٓعس عٔ ايطسٜل اٚ املطاز ايرٟ مت َٔ خالي٘ ايتػري َٚٔ أَج١ً داي١ اسباي١ االْجاييب ٚاالْرتٚبٞ

 نبظ اسبس٠ .

  إٕ احلساز٠ ٚايػػٌ قُٝٗا تتػري نجريا بتػري ظسٚف ايتذسب١ ٚبايتايٞ فٗٞ ال تعترب دٚاٍ ساي١ سٝح اْٗا تعتُد ع٢ً

 املطاز ٚاخلطٛات اييت مت َٔ خالهلا َٔ خالهلا ايتػٝري.

 ( هلرٙ∆ال ميهٔ قٝاع ايكِٝ املطًك١ يدٚاٍ احلاي١ ٚإمنا ميهٔ قٝاع َكداز ايتػٝري ) ٍايدٚا . 

 اشبٛاص ايعا١َ يًُٛاد 1-7

 تكطِ اخلٛاص ايعا١َ يًُٛاد اىل ْٛعني:

املاد٠ املٛدٛد٠ يف ن١ُٝ ٖٚٞ تػٌُ مجٝع اخلٛاص اييت تعتُد ع٢ً  : اخلٛاص ايػا١ًَ -1

 ايٓعاّ َجٌ ايهت١ً ٚ احلذِ ٚايطع١ احلساز١ٜ ٚاالْجاييب ٚاالْرتٚبٞ ٚايطاق١ احلس٠.

املاد٠ املٛدٛد٠ ال تعتُد ع٢ً ن١ُٝ ٖٚٞ تػٌُ مجٝع اخلٛاص اييت  : اخلٛاص املسنص٠ -2

 ٚاحلساز٠ ايٓٛع١ٝ.يف ايٓعاّ َجٌ ايهجاف١ ٚدزد١ احلساز٠ 
 عًٌ / االْجاييب ٜعترب داي١ ساي١ ٖٚٞ خاص١ٝ غا١ًَ؟

َأ املااد٠    2moleاجلٛاب / ألْٗا تعتُد ع٢ً ن١ُٝ املاد٠ فايتػري يف اْجااييب تفاعاٌ   

 َٔ املاد٠ ْفطٗا. 1moleٜطاٟٚ ضعف ايتػري يف اْجاييب تفاعٌ 

 
 ست٢  ايهت١ً َسنص٠ بظ َا تسنص ع٢ً ايهت١ً ترنس غا١ًَ تػٌُ نًػٞ
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 ايهُٝٝا٤ اسبساز1-8١ٜ

عًِ ٜٗتِ بدزاض١ اسبساز٠ املُتص١ ٚاملٓبعج١ ْتٝذ١ ايتػريات ايفٝصٜا١ٝ٥ ٚايهُٝا١ٝ٥ مبع٢ٓ ابطط اْٗا 

 تٗتِ حبطاب اْجاييب ايتفاعالت ايهُٝا١ٝ٥ ٚايتػٝريات ايفٝصٜا١ٝ٥.

 ضايب١ ايتفاعٌ باعح يًشساز٠.  Hr∆نُا ٚضشٓا ضابكا إ ناْت قِٝ 

 اما ارا ناىت مْدب٘ فالتفاعل ماص للششاسٗ.

 السغ :

 ارا اعتربىا اٌ التفاعل ٍْ اليعاو

 حيْل الطاق٘ احلشاسٓ٘ مً اليعاو اىل احملٔط( )فالتفاعل الباعح للششاسٗ 

 نُا يف ايتفاعٌ ايهُٝٝائٞ ٚايتػٝري ايفٝصٜائٞ اآلتٝني .

     2H2(g)    +   O2(g)                          2H2O(l)   + Energy  ٞتفاعٌ نُٝٝائ  

             2H2O(g)                            2H2O(l)   + Energy  ٞتػري فٝصٜائ    

( ننا يف ادىاِ فُٔ ميتص اليعاو الطاق٘ احلشاسٓ٘ مً احملٔط)  التفاعل املاص للششاسٗاما          

2HgO(S)  +  Energy                         2Hg(l)  + O2(g)   ٕٜتفاعل نٔنٔا  

       2H2O(s)   + Energy                               2H2O(l)   ٕٜتػري فٔضٓا      

 . اذا نتبت يف د١ٗ ايٓٛاتر فايتفاعٌ باعح يًشساز٠ إَااص يًشساز٠ َتفاعالت فايتفاعٌ امليف د١ٗ   Energy عٓدَا تهتب ن١ًُ ايطاق١  #

 

 

 

 التفاعل الباعث للحرارة                               التفاعل الماص للحرارة فٌه
 طالة فٌه ٌحرر النظام الحرارة                  طالةٌمتص النظام الحرارة                                

 الى المحٌط                               من المحٌط 
 

 

 

 

 

   0  < ∆H                                                       0 > ∆H 

                  ∆H = +                                                         ∆H = - 

 المحيط              المحيط 

2Hg(l)  + O2(g)  
  

2H2O(g) 

2HgO(S) 

 

2H2(g   +  O2(g) 
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 قٔاغ اىجاليب التفاعل1-9

ُٝائٞ عٓد ٜطتددّ يكٝاع سساز٠ ايتفاعٌ )اْجاييب ايتفاعٌ( املُتص١ اٚ املتشسز٠ يف ايااتفاعٌ ايهٝ

ٜتهٕٛ املطعس تٛضع فٝ٘ نُاٝات َااااااعسٚف١ َٔ املٛاد املتفاع١ً  املطعسثبٛت ايطػط دٗاش ٜط٢ُ 

َٔ ٚعاء يًتفاعٌ َػُٛز يف ن١ُٝ َع١ٓٝ َٔ املاااء)َعسٚف١ ايهت١ً ( َٛدٛد٠ يف ٚعاء َعصٍٚ عصال 

مبا إ احلساز٠ املتشسز٠ َٔ ايتفاعٌ تسفع دزد١ سساز٠ املاء ٚاملطعس يرا ميهٔ قٝاع نُٝتٗا َٔ  دٝدا

 ايصٜااااااد٠ يف دزد١ احلساز٠ اذا ناْت ايطع١ احلساز١ٜ يًُطعس ٚذلتٜٛات٘ َعسٚف١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 َالسعات ١َُٗ قبٌ ايدخٍٛ اىل َطائٌ ايسٜاض١ٝ اخلاص١ باملطعس احلسازٟ .

 املاد٠ اييت تدخٌ يف املطعس اسبسازٟ جيب إ تهٕٛ َع١ًَٛ عدد املٛالت  -1
 اٚ َع١ًَٛ ايهت١ً اٚ ايهت١ً املٛي١ٝ يٓطتدسز عدد املٛالت .

 اسبساز١ٜ يًُطعس ١ًَُٗاجياد ن١ُٝ اسبساز٠ باضتدداّ ايعالق١ ايتاي١ٝ اذا ناْت ايطع١  -2

q  ) J(  =  ς ( J/g.C)   X m(g)  X  ∆ T (C) 

 q (J)  =  C .  ∆Tٚاذا ايطع١ اسبساز١ٜ َعطا٠ بايطؤاٍ َٔ ايعالق١ ايتاي١ٝ      
 .ٚع١ًٝ جيب إ ٜعطٞ بايطؤاٍ نت١ً املا٤ ٚاسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًُا٤ ٚدزد١ سساز٠ ابتدا١ٝ٥ ْٚٗا١ٝ٥

 ق١ُٝ ضايب١  qاذا طًب ن١ُٝ اسبساز٠ املتشسز٠ ال بد إ تهٕٛ ن١ُٝ اسبساز٠   -3
 ست٢ ٚإ ظٗست َٛدب١ حنٛهلا ضايب١ بٛضع ق١ُٝ ضايب١ أَاَٗا.

 ٚ ألْ٘ ضٝطًب يف َععِ األض١ً٦ ن١ُٝ اسبساز٠ ايٓادب١ َٔ اسرتام ٍَٛ ٚاسد  -4
 ْطبل ايعالق١ 

q =   
ن١ُٝ اسبساز٠

عدد املٛالت

 

 H∆.ز٠ ايٓادب١ مت قٝاضٗا يف املطعس املفتٛح بجبٛت ايطػط فأْٗا متجٌ اْجاييب ايتفاعٌطاملا إ اسبسا -5

  Xْطسب ايك١ُٝ  KJ/moleاىل   J/moleٚيتشٌٜٛ االْجاييب َٔ ٚسد٠  -6
 (  )

     
. 

 

 الملخص السرٌع
 .∆T اٌجاد  -ا

تطبٌك لانون كمٌة  -2
 حسب المعطٌاتqالحرارة 
 بالمٌمة السالبة. وتحوٌل

اٌجاد عدد موالت المادة  -3
 الداخلة فً المسعر.

 J/molبوحدة qاٌجاد  -4
بتمسٌم كمٌة الحرارة على 
 عدد الموالت المستخرجة. 

  KJ/molبوحد تحوٌلها -5
 .1000J/KJبالمسمة على

اذا طلب الكثر من مول  -6
نضرب الناتج النهائً فً 

 عدد الموالت المطلوبة.
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 ١ ـــــــــَٔ َسنب ايهًٛنٛش نتًت٘ املٛيٝ 3gباضتدداّ املطعس اسبسازٟ ٚضعت  ( 2-1َجاٍ ) 

 (180g/mole  ) ٧ًَ به١ُٝ ٟ ) َٔ املا٤  g 1200يف ٚعا٤ ايع١ٓٝ ٚضع ٖرا ايٛعا٤ داخٌ ايٛعا٤ املعصٍٚ اير

اسسم بعـد ذيـو املـصٜر     °21.0C =ٚناْت دزد١ اسبساز٠ االبتدا١ٝ٥  (°J/g.C 4.2اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًُا٤ 

 KJساز٠ املتشـسز٠ بٛسـد٠   اسطب ن١ُٝ اسبـ  °25.5Cٚعٓد قٝاع دزد١ اسبساز٠ ٚدد إ دزد١ سساز٠ املطعس 

 َٔ ايهًٛنٛش . عًُا إ ايطع١ اسبساز١ٜ يًُطعس ١ًَُٗ.  1moleْتٝذ١ اسرتام 

 ازبٛاب / حنطب اٚال ايتػٝري يف دزدات اسبساز٠

∆T= Tf – Ti   = 25.5 – 21.0=4.5 C° 

q  ) J(  =  ς ) J/g.C)   X m(g)  X  ∆ T (C) 

         q  ) J(  =  4.2 ( J/g.C)   X 1200(g)  X  4.5 (C) = 22680 J  

 q(=J 22680 -) =ٚألْٓا ْسٜد سطاب ن١ُٝ اسبساز٠ املتشسز٠ البد إ تهٕٛ ايك١ُٝ ضايب١ اٟ  

 جنذ عذد مْالت الهلْنْص نْىيا حنتاز اسرتام احلشاسٗ ملْل ّاسذ ميُ 

n( mol) = 
𝒎(𝐠)

𝑴 (
𝐠

𝐦𝐨𝐥
)
 = 

𝟑𝐠

𝟏𝟖𝟎 𝐠/𝒎𝒐𝒍
 = 

𝟏𝐠

𝟔𝟎 𝐠/𝒎𝒐𝒍
 = 0.0166mol 

 =مً الهلْنْص  1molّعلُٔ احلشاسٗ املتششسٗ مً اسرتام 

 q= 
−𝟐𝟐𝟔𝟖𝟎 𝐉

𝟎.𝟎𝟏𝟔𝟔 𝒎𝒐𝒍
 = -1360800 J/mol = ∆H ألْٗا مت قٝاضٗا يف املطعس بجبٛت ايطػط  

q(kJ/mol) = -1360800 J/mol X 
𝟏(𝒌𝑱)

𝟏𝟎𝟎𝟎𝐉
 = -1360.8kJ/ mol 

( يف َطـعس َفتـٛح    32g/moleنتًتـ٘ املٛيٝـ١ )   ( 4H2Nاهلٝدزاشٜٔ )َٔ َسنب  3gاذا مت سسم  ( 4-1متسٜٔ ) 

  اىل  24.6Cفـإ دزدـ١ اسبـساز٠ تستفـع َـٔ      (°J/g.C 4.2 )اسبـساز٠ ايٓٛعٝـ١ يًُـا٤    َٔ املـا٤  g 1000حيتٟٛ 

28.2C°  اسطب ن١ُٝ اسبساز٠ املتشسز٠ بٛسد٠KJ  1ْتٝذ١ اسرتامmol  َٔ . ٜٔعًُـا إ ايطـع١ اسبسازٜـ١    اهلٝـدزاش

  يًُطعس ١ًَُٗ.

     °T= Tf – Ti   = 28.2 – 24.6=3.6 C∆ . ازبٛاب / حنطب ايتػري يف دزدات اسبساز٠

q  ) J(  =  ς ) J/g.C)   X m(g)  X   ∆T (C) 

         q  ) J(  =  4.2 ( J/g.C)   X 1000(g)  X  3.6 (C) = 15120 J  
 (.J 15120 -وألننا نرٌد حساب كمٌة الحرارة المتحررة البد ان تكون المٌمة سالبة اي = )  

 جنذ عذد مْالت اهلٔذساصًٓ  نْىيا حنتاز اسرتام احلشاسٗ ملْل ّاسذ ميُ 

n( mol) = 
𝒎(𝐠)

𝑴 (
𝐠

𝐦𝐨𝐥
)
 = 

𝟑𝐠

𝟑𝟐 𝐠/𝒎𝒐𝒍
 = 0.094 mol 

 اهلٔذساصًٓ  =مً  1molّعلُٔ احلشاسٗ املتششسٗ مً اسرتام 

 q= 
−𝟏𝟓𝟏𝟐𝟎 𝐉

𝟎.𝟎𝟗𝟒 𝒎𝒐𝒍
 = -160851 J /mol = ∆H ألْٗا مت قٝاضٗا يف املطعس بجبٛت ايطػط  

q(kJ/mol) = -160851  J/mol X 
𝟏(𝒌𝑱)

𝟏𝟎𝟎𝟎𝐉
 = -160.85 kJ/ mol 
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َٔ ساَض اشبًٝو نتًت٘  g 1.5َٔ اض١ً٦ ايفصٌ اذا مت سسم ع١ٓٝ نتًتٗا ( 1-29ايطؤاٍ )

فاذا  (°J/g.C 4.2َٔ املا٤ ) اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًُا٤  g 750يف َطعس حيتٟٛ  (60g/mol)املٛي١ٝ 

اسطب ن١ُٝ اسبساز٠ اييت تٓبعح  °28Cاىل  °24Cازتفعت دزد١ سساز٠ املطعس ٚحمتٜٛات٘ َٔ 

 ١ًَُٗ؟))ٚادب(ْتٝذ١ اسرتام ٍَٛ ٚاسد َٔ اسباَض عًُا إ ايطع١ اسبساز١ٜ يًُطعس 

  - 504000J/molالناتج /  /ازبٛاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( مً اطٝل٘ الفصل عيذ سذّخ تفاعل نٔنٔاٜٕ يف مظعش طعتُ احلشاسٓ٘ 24-1لظؤال )ا 

, اسظب التػري  °0.12Cفاٌ دسد٘ سشاسٗ املظعش تشتفع مبكذاس  kJ/°C 2.4الهلٔ٘ تظاّٖ 

 .Jبْسذٗ  التفاعليف االىجاليب لزلو 

 احلشاسٗ املكاط٘ يف املظعش احلشاسٖ =احلل / التػري يف االىجاليب 

 ∆H = qp =  C .  ∆T  

              =  2.4  kJ/°C   X 0.12C° = 0.288 kJ = -0.288kJ 

∆H(J) = -0.288kJ x 1000J/kJ = - 288J 
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 املطعساثسا٥ٝات اشباص١ يف َٛاضٝع 

يف ٚعا٤ ايع١ٓٝ ٚضع ٖرا ايٛعا٤ داخٌ ايٛعا٤  عطٟٛ َٔ َسنب  34.2gباضتدداّ املطعس اسبسازٟ ٚضعت   3َجاٍ اضـايف 

 =ٚناْت دزد١ اسبساز٠ االبتدا٥ٝـ١   (°J/g.C 4.2) اسبساز٠ ايٓٛع١ٝ يًُا٤ َٔ املا٤  g 900املعصٍٚ ايرٟ ٧ًَ به١ُٝ 

27C°  29.5اسسم بعد ذيو املصٜر ٚعٓد قٝاع دزد١ اسبساز٠ ٚدد إ دزد١ سساز٠ املطعسC° ٕن١ُٝ اسبساز٠ املتشسز٠  ٚا

ٟ ناْتَٔ  1moleْتٝذ١ اسرتام  KJبٛسد٠  عًُا إ  َا ٖٞ ايهت١ً املٛي١ٝ يًُسنب ايعطٟٛ   94.5املسنب ايعطٛ

 .ايطع١ اسبساز١ٜ يًُطعس ١ًَُٗ

 اجلٛاب / حنطب اٚال ايتػٝري يف دزدات احلساز٠

∆T= Tf – Ti   = 29.5 – 27.0=2.5 C° 

 

يف مظعش حيتْٖ ( 60g/mol)مت سشم عٔي٘ معٔي٘  مً سامض اخللٔو نتلتُ املْلٔ٘ /  4اضايفَجاٍ 

1000 g  ( ٛاحلشاسٗ اليْعٔ٘ للناٛمً املا( 4.2 J/g.C°)  6مبكذاس فارا استفعت دسد٘ سشاسٗ املظعشC° 

 نتل٘اسظب 126KJ  ّناىت  ننٔ٘ احلشاسٗ اليت تيبعح ىتٔذ٘ اسرتام مْل ّاسذ مً احلامض

  12gجلْاباّادب( )علنا اٌ الظع٘ احلشاسٓ٘ للنظعش مَنل٘    احلامض اليت مت سشقَا.
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 املعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥ اسبساز١ٜ 1-10

ٖٞ املعادي١ اييت تعرب عٔ ايتفاعالت ايهُٝا١ٝ٥ ٚايتػٝريات ايفٝصٜا١ٝ٥ ٖٚٞ ربتًف عٔ نتاب١ 

 املعادالت ايهُٝا١ٝ٥ األخس٣.

 غ/ ما ٍٕ األمْس اليت جيب أٌ تْضشَا املعادل٘ الهٔنٔأٜ٘ احلشاسٓ٘؟

االْجاييب املصاسب١ يًتفاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ اٚ ايتػري ايفٝصٜا٥ٞ اٟ إ تهٕٛ ذات اغاز٠ َٛدب١ اٚ  اغاز٠ ايتػري يف -1

 اص يًشساز٠ نُا يف َعادي١ اْصٗاز ازبًٝد.َٛدب١ تعين إ ايتفاعٌ ملضايب١ فاإلغاز٠ ا

         2H2O(s)                                 2H2O(l)         ∆H = 6KJ/mol 
  1atmضػط  °25Cعٓد دزد١ سساز٠   6KJ/molٖٚرا ٜعين اْ٘ مت اَتصاص سساز٠ َكدازٖا  

 تفاعالتُتص١ يف املعادي١ اسبساز١ٜ بٛضعٗا يف املعادي١ اسبساز١ٜ ْفطٗا َع املٚميهٔ نتاب١ اسبساز٠ امل

      2H2O(s)         +        ∆H=6KJ/mol               2H2O(l)          
 تعين إ ايتفاعٌ باعح  يًشساز٠ نُا يف ايتفاعٌ االتٞ  ايطايب١اَا اإلغاز٠ 

         CH4(g)           +  2O2(g)                     CO2(g)   + 2H2O(l)     ∆H=-890KJ/mol 
  1atmضػط  °25Cعٓد دزد١ سساز٠   KJ/mol 890ٖٚرا ٜعين اْ٘ مت ذبسز )اْبعاخ( سساز٠ َكدازٖا  

  ٚميهٔ نتاب١ اسبساز٠ املٓبعج١ يف املعادي١ اسبساز١ٜ بٛضعٗا يف املعادي١ اسبساز١ٜ ْفطٗا َع ايٓٛاتر

         CH4 (g)          + 2O2 (g)                        CO2(g)    + 2H2O(l)     + 890KJ/mol 
بطبب إ ن١ُٝ اسبساز٠ املُتص١ اٚ املتشسز٠ )) (جيب ذنس اسباي١ ايفٝصٜا١ٝ٥ يًُٛاد ايداخ١ً يف ايتفاعٌ)عًٌ -2

 ٚاملجاٍ ادْاٙ ٜٛضح ذيوتتػري بتػري اسباي١ ايفٝصٜا١ٝ٥ يًُاد٠ (( 

         H2(g)    +  
 

 
 O2(g)                             H2O(l)      ∆H = 

ـــ

 286 kJ/mol   

         H2(g)    +  
 

 
 O2(g)                              H2O(g)      ∆H =  

ـــ

 242 kJ/mol     

 اذا مت عهظ ايع١ًُٝ فإغاز٠ االْجاييب تتػري َٔ املٛدب اىل ايطايب ٚبايعهظ. -3

              H2O(s)                                     H2O(l)      ∆H = 6 kJ/mol   
              H2O(l)                                      H2O(s)      ∆H = 6 ــ kJ/mol   

 عٓد ضسب اٚ قط١ُ طسيف املعادي١ مبعاٌَ عددٟ َعني جيب إ دبسٟ ْفظ ايع١ًُٝ ع٢ً ق١ُٝ االْجاييب. -4

              H2O(s)                                     H2O(l)      ∆H = 6 kJ/mol   
   2H2O(s)                               2H2O(l)          ∆H =2 X 6 k J/mol =  12kJ/mol 
 

 اْجاييب ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ 1-11

( ّضػط 298K) °25Cعيذما ٓته قٔاغ قٔن٘ االىجاليب عيذ ظشّف قٔاطٔ٘ ّاليت ٍٕ دسد٘ احلشاسٗ 

1atm  تظنٙ الكٔن٘ الكٔاطٔ٘ االىجاليب الكٔاطٔ٘ ّٓشمض هلا بالشمض∆H°r. 

 
 
 

 

 

/ مارا تعين ظشّف التفاعل الكٔاطٔ٘ يف الهٔنٔاٛ احلشاسٓ٘ ّما ٍٕ أّدُ االختالف  طؤال/

 ( اليت تظتخذو يف الػاصات؟STPعً العشّف الكٔاطٔ٘ )

 .1atm( ٚضػط 298K) °25Cايعسٚف ايكٝاض١ٝ يف ايهُٝٝا٤ اسبساز١ٜ ٖٞ دزد١ اسبساز٠ ازبٛاب / 

 .1atm( ٚضػط 273K)  °C 0ايعسٚف ايكٝاض١ٝ يف ايػــــــــــــــاشات  ٖٞ دزد١ اسبساز٠            
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 أْٛاع االْجايبٝات 12-1

 

 

 اىجاليب التػٔريات الفٔضٓأٜ٘             H°C∆اىجاليب االسرتام الكٔاطٔ٘        H°f∆اىجاليب التهًْٓ الكٔاطٔ٘ 

 (H∆, اجنناد  H∆, اىصَاس  H∆, تهجٔف  H∆) تبخش                                                                           

ٖٞ اسبساز٠ ايالشَـ١ يتهـٜٛٔ َـٍٛ ٚاسـد َـٔ اٟ َسنـب َـٔ عٓاصـسٙ          -:  H°f∆اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ  -1

 .  1atm)ٚضػط °25C)االضاض١ٝ املتٛادد٠ باثبت صٛزٖا يف ايعسٚف ايكٝاض١ٝ 

   ٌْعين بايعٓاصس باثبت صٛزٖا اٟ سايتٗا ايكٝاض١ٝ فاهلٝدزٚدني تهٕٛ سايت٘ ايػاش١ٜ ٖٞ االثبت ٚايصئبل ايطاائ

 االثبت الْٗا متجٌ احلاالت املٛدٛد٠ حتت ايعسٚف ايكٝاض١ٝ ٚاملػٓطّٝٛ ايصًب ٖٞ ايصٛز 

 ( ايهازبٕٛ ي٘ انجس َٔ صٛز٠ َجٌ ايهسافٝتgraphite (ٚاملاع )(diamond .ٚيهٔ ايهسافٝت ٖٞ االثبت 

  ( ايهربٜت ي٘ انجس َٔ صٛز٠ َجٌ املعٝينrhomloic (ٟٚاملٛغٛز )(ortherhomloic .ٚيهٔ املعٝين ٖٞ االثبت 

  مت االتفام دٚيٝا إ ق١ُٝ∆Hf°  صفس .ٚعًٝ٘ اضاف١ اىل ايعٓاصس اييت َست =جلُٝع ايعٓاصس يف سايتٗا ايكٝاض١ٝ 

 صفس. =هلا  °Hf∆ق١ُٝ  I2ٚايٝٛد ايصًبBr2ٚايربN2ّٚٚايٓرتٚدني O2ٚاألٚنطذنيF2ٚايفًٛزCl2يهًٛز ا

 امثلة لبعض التفاعالت توضح تكوٌن المواد من اثبت صورها

       H2(g)  + 
 

 
 O2(g )                       H2O (l)            ∆Hf°( H2O)= -286 k J/mol 

   
 

 
H2(g)  +  2O2(g ) +

 

 
 P4(s)               H3PO4 (s)    ∆Hf°( H3PO4)=-128 kJ/mol 

         Mg (s)  +  Cl2(g )                       MgCl2(s     ∆Hf°( MgCl2)= -642 k J/mol 
         C(graphite)  +  O2(g )                     CO2 (g     ∆Hf°( CO2)= -394 k J/mol 

 عًٌ / ظٗٛز نطٛز يف املعادي١ احلساز١ٜ؟ 

ز / بطبب نتاب١ املعادي١ اييت متجٌ تهٜٛٔ ٍَٛ ٚاسد َٔ املسنب املساد تهٜٛٓ٘ يرا ًْذأ يتػٝري عدد 

 املتفاع١ً.َٛالت املٛاد 

  مهم جدا((( ان(((∆Hr° = ∆Hf°  حينما يتكىن مىل واحد مه املادة ومه عناصرها
 °Hf∆ال تساوي  °Hr∆ولكه حينما يكىن املتكىن اكثر مه مىل فان  األساسية.

    H2(g)    +  Br2(g)                      2HBr(g)    ∆Hr° = -72KJالحظ المثال التالً  
  36-قد تكون نتٌجة هذا التفاعل لذا فأن نصف الحرارة اي  HBrعند النظر الى المعادلة نجد ان مولٌن من  

 2بعد قسمة المعادلة على  هوهذا تم استنتاج HBrٌجب ان تبعث عند تكوٌن مول واحد من 
 وهً كاالتً  °Hf∆و  °Hr∆وعلٌه فً حال تكوٌن اكثر من مول وجدت عالقة بٌن 

 
 

 

∆Hf° = 

∆𝐇𝐫°

𝐧
                               ∆𝐇𝐫° = ∆𝐇𝐟°  𝐱  𝐧    
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انتــب املعاديــ١   6H6C = 49KJ/molاذا عًُــت إ اْجــاييب ايتهــٜٛٔ ايكٝاضــ١ٝ يًبٓــصٜٔ      (3-1َجــاٍ )

  C6H6 (°Hf∆َطا١ٜٚ اىل  ) °Hr∆ايهُٝا١ٝ٥ اسبساز١ٜ حبٝح تهٕٛ 

البـــذ مـــً تهـــٌْ مـــْل ّاســـذ مـــً البيـــضًٓ مـــً عيا ـــشِ    °Hf∆مـــع   °Hr∆احلـــــــــــل/ لٔتظـــاّٖ

 . 1atmّضػط  °25Cاألطاطٔ٘ ّبالعشّف الكٔاطٔ٘ 

   6C (graphite) + 3H2(g)                 C6H6(l)   ∆Hr° = ∆Hf° =  49KJ/mol 

 
ــسٜٔ ) ــاَض    (5-1متـ ــ١ٝ سبـ ــٜٛٔ ايكٝاضـ ــاييب ايتهـ ــت إ اْجـ ــواذا عًُـ  -811KJ/mol= (4SO2H) ايهربٜتٝـ

 H2SO4 (°Hf∆)َطا١ٜٚ اىل °Hr∆انتب املعادي١ ايهُٝا١ٝ٥ اسبساز١ٜ يًتفاعٌ  حبٝح تهٕٛ 

ـــل/  ــاّٖاحلـــــــ ــع   °Hr∆لٔتظ ــً         °Hf∆م ــو م ــامض الهربٓتٔ ــً س ــذ م ــْل ّاس ــً تهــٌْ م ــذ م الب

 . 1atmّضػط  °25Cعيا شِ األطاطٔ٘ ّبالعشّف الكٔاطٔ٘ 

H2(g)+S rhomloic+2O2(g)            H2SO4(l)  ∆Hr° = ∆Hf° =  - 811KJ/mol 

هلــا قُٝــ١ اْجــاييب ايتهــٜٛٔ  ∆rH°اٟ َــٔ ايتفــاعالت ايتايٝــ١ تطــاٟٚ قُٝــ١ االْجــاييب ايتفاعــٌ ايكٝاضــ١ٝ  (4-1َجــاٍ ) 

 يًُسنبات املته١ْٛ؟ °Hf∆ايكٝاض١ٝ 

1)   4Fe(s)    + 3O2(g)              2Fe2O3(s)                  ∆Hr° = 1625kJ 

2) C(graphite)  +  O2(g )                  CO2 (g)             ∆Hr°=-394 kJ 

3)  CO(g)      +   
𝟏

𝟐
O2(g )                         CO2 (g)        ∆Hr°=283 kJ 

 ٍَٛ. 1  ٍَٛ ٚجيب إ ٜهٕٛ ايٓاتر  2الٕ ايٓاتر ٖٛ  °Hf∆ال تطاٟٚ   °Hr∆( 1ايتفاعٌ )

 َٔ عٓاصسٙ األضاض١ٝ. CO2يتٛفس ايػسٚط ُٖٚا تهٜٛٔ ٍَٛ ٚاسد َٔ  °Hf∆تطاٟٚ   °Hr∆( 2ايتفاعٌ )

 .   َسنب ٚيٝظ عٓصس باثبت صٛزٙ    COالٕ  °Hf∆ال تطاٟٚ   °Hr∆( 3ايتفاعٌ )

 
ٍ  ∆fH°اسطــب اْجــاييب ايتفاعــٌ ايكٝاضــ١ٝ يًتفاعــٌ ايتــايٞ اذا عًُــت إ اْجــاييب ايتهــٜٛٔ ايكٝاضــ١ٝ  (6-1متــسٜٔ )

((HF  =-271KJ/mol   H2(g)      +     F2(g)                          2HF(g)         

ـــٌ/  ــٌُ       اسبـــــــ ــ١ تػ ــٕٛ املعادي ــد ٚيه ــٍٛ ٚاس ــٜٛٔ َ ــٔ ته ــ١ َ ــساز٠ املٓبعج ــٞ اسب ــ١ٝ ٖ ــٜٛٔ ايكٝاض ــاييب ايته إ اْج

   °Hr∆يٓشصٌ ع٢ً ق١ُٝ 2يف   °HF) )∆Hfيرا جيب ضسب ق١ُٝ  HFٍَٛ َٔ  2تهٜٛٔ 

∆Hr°  = 2mol  X ∆Hf°  =   2mol  X -271 KJ / mol = -542 K J 

 
   يًُا٤ باالضتعا١ْ بايتفاعٌ ايتايٞ °Hf∆ ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ ( اسطب اْجاييب 1-7متسٜٔ )

    2H2(g)      +     O2(g)                          2H2O (g)     ∆Hr°=-572 kJ      
 اسبــــــــٌ/ 
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ٖٞ اسبساز٠ املتشسز٠ َٔ سسم ٍَٛ ٚاسد َٔ اٟ َسنب سسقا تاَا يف  -:  H°c∆اْجاييب االسرتام ايكٝاض١ٝ  -2

 .H°c∆ٜٚسَص هلا 1atm)ٚضػط °25C)األٚنطذني يف ايعسٚف ايكٝاض١ٝ 

 
إٌ تفاعالت االسرتام تؼنل تفاعل املْاد ) الْقْد( مع االّنظذني فنجال يف اليعاو البآلْدٕ سٔح الػزاٛ ٍـْ الْقـْد   

 تتشْل املْاد الهشبٍْٔذساتٔ٘ اىل طهش الهلْنْص لتضّٓذ اجلظه بالطاق٘.ّعيذ سشقُ داخل اجلظه 

مـً   KJ -2873اٌ اسذ طشم تذفٝ٘ املياصل اّ طبخ الطعاو ٍٕ سشم غاص البْٔتاٌ سٔح اٌ سشم مْل ّاسذ ميُ حيشس طاق٘ مكذاسٍا 

 . الطاق٘ سظب املعادل٘ التالٔ٘

  C4H10(g)  + 
  

 
 O2(g)                       4CO2(g) + 5H2O(l)  ∆H°r=-2873kJ/mol 

 او ان معظم السٌارات تسٌر نتٌجة لحرق الكازولٌن فً محركاتها كما فً المعادلة التالٌة

  C8H18(l)  + 
  

 
 O2(g)                        8CO2(g)+ 9H2O(l)  ∆H°r= -5471kJ/mol 

 اناطٔذٍااٌ سشم ىْاتر العيا ش مع األّنظذني ٓؤدٖ اىل تهًْٓ 

 . السغ االمجل٘ ادىاِ  ّاملاٛ الظاٜل ثياٜٕ اّنظٔذ الهاسبٌْأما سشم املْاد العطْٓ٘ ٓؤدٖ داٜنا غاص  

 .ّلطبط مْاصى٘ املعادل٘ الهٔنٔأٜ٘ حلشم املْاد العطْٓ٘ ىتبع الكاعذٗ التالٔ٘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع اىجاليب االسرتام  H°r∆إٌ الؼشط األطاطٕ لتظاّٖ اىجاليب التفاعل الكٔاطٔ٘ ز/  

لزا مجٔع األّنظذني مً املادٗ مع ننٔ٘ ّافشٗ مً مْل ّاسذ ٍٕ سشم  H°c∆الكٔاطٔ٘

ألىَا متجل سشم مْل ّاسذ مً املْاد . اٌ مجٔع تفاعالت   H°c  =  ∆H°r∆التفاعالت أعالِ 

 .للششاسٗباعج٘ االسرتام ٍٕ تفاعالت 

CxHy(  )  +       O2(g)                           XCO2(g)   + 
𝒚

𝟐
H2O(l)    

 -: حلظاب األّنظذني ىتبع ما ٓلٕ 

ارا ناٌ املشنب العطْٖ احملرتم ال حيْٖ اّنظذني حنظب عذد رسات -1

 السغ املعادلتني ادىاِ.  2االّنظذني يف طشف اليْاتر ّىكظه الياتر علٙ 

 C5H12( l )  +       8O2(g)                            5CO2(g)   + 6H2O(l)    

      C7H14( l )  +       
𝟐𝟏

𝟐
O2(g)                            7CO2(g)   + 7H2O(l)    

اذا كان المركب العضوي ٌحوي اوكسجٌن نحسب عدد ذرات االوكسجٌن فً طرف النواتج  -2
ونطرح منه عدد ذرات االوكسجٌن الموجودة فً المركب العضوي ونمسم ما تبمى من 

 الحظ المعادلتٌن ادناه.  2الناتج على 
 C4H9OH( l )     +       6O2(g)                            4CO2(g)   + 5H2O(l)    
CH3COOH( l )  +       2O2(g)                            2CO2(g)   + 2H2O(l)    
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ــال ) ــٕ الظــاٜل       ( 1-5مج ــشم الهشــْل االثٔل ــ٘ احلشاسٓــ٘ حل ــب املعادلــ٘ الهٔنٔأٜ انت

((C2H5OH   ٌ1367 - ارا علنت اKJ/mol =  ∆H°c  ؟ 

 الحــــل / 

C2H5OH(l)  + 3O2(g)             2CO2(g)   + 3H2O(l)     ∆H°c= -1367kJ/mol 
 

 ؟  2219KJ/mol  = ∆H°c-(عًُا إ C3H8(انتب تفاعٌ اسرتام غاش ايربٚبإ )1-8متسٜٔ)

 اسبــــٌ /  

  C3H8 (g)  + 5O2(g)                 3CO2(g)   + 4H2O(l)    ∆H°c= -2219kJ/mol 
 

 (Al2O3)َــٔ أضــ١ً٦ ايفصــٌ اسطــب ايــتػري يف اْجــاييب ايتهــٜٛٔ ايكٝاضــ١ٝ  ( 1-9ايطــؤاٍ )

 يف ايتفاعٌ  األتٞ؟( Al)ٚايتػري يف اْجاييب االسرتام ايكٝاض١ٝ 

     4Al(s) + 3O2(g)                      2Al2O3   ∆H°r = -3340kJ 
 

 َٔ عٓاصس بأثبت صٛزٖا  1mol  َٔAl2O3جيب إ ٜهٕٛ املتهٕٛ H°f (Al2O3)∆سبطاب 

∆H°f = 
∆𝐇°𝐫

𝒏
 =
−𝟑𝟑𝟒𝟎𝐤𝐉

𝟐𝒎𝒐𝒍
= −𝟏𝟔𝟕𝟎 𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍  

  1mol  َٔAlجيب إ ٜتِ سسم  H°c =(Al)∆ سبطاب

∆H°c = 
∆𝐇°𝐫

𝒏
 =
−𝟑𝟑𝟒𝟎𝐤𝐉/𝐦𝐨𝐥

𝟒𝒎𝒐𝒍
= −𝟖𝟑𝟓 𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍  

 

ــايف ــ١ٝ      5اض ــٜٛٔ ايكٝاض ــاييب ايته ــتػري يف اْج ــب اي ــٌ اسط ــ١ً٦ ايفص ــٔ أض َ(MgO) 

 يف ايتفاعٌ  األتٞ؟( Mg)ٚايتػري يف اْجاييب االسرتام ايكٝاض١ٝ 

     2Mg(s) + O2(g)                   2MgO   ∆H°r = -1440kJ 
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 يف َٛضٛع اْٛاع االْجايبٝاتاثسا٥ٝات اشباص١ 

 
حبٝح إ 

°
Hf∆ °=Hr∆   

 

 

 

 

 

 

 

 
H2(g)   +  

 

 
N2(g)   +  

 

 
O2(g)                   HNO3(aq) 

 

 
H2(g)   +  

 

 
P4(s)   +  

 

 
O2(g)                   H3PO3(aq) 

 C(gra)   +  3H2(g)   +  O2(g)                   CH3CH2COOH(aq) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 )تابع٘ ملْضْع اىجاليب االسرتام الكٔاطٔ٘( اننل مع املْاصى٘ املعادالت ادىاِ  8اضايف مجال 

C2H6(g)           +         O2(g)   
CH3OH(l)        +         O2(g)   
C6H5OH(l)       +         O2(g)   
C3H7COOH(l)  +         O2(g) 
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 َٔ ساالت املاد٠اْجاييب ايتػريات ايفٝصٜا١ٝ٥.        -3

      ايتشٍٛ َٔ اسباي١ ايطا١ً٥ اىل اسباي١ ايػاش١ٜ. (: orizationVapايتبدس) -1

 دا٥ُا )+(  H(vap)∆اسبساز٠ ايالش١َ يتبدس ٍَٛ ٚاسد َٔ اٟ َاد٠ ٜٚسَص هلا  ٖٞ

        H2O(l)                
  vap

                 H2O(g)        ∆H(vap) =    44kJ/mol 

  

 (  -دا٥ُا )     ايتشٍٛ َٔ اسباي١ ايػاش١ٜ  اىل اسباي١ ايطا١ً٥. (: esationCondايتهجٝف) -2

 H(cond)∆اسبساز٠ ايالش١َ يتهجٝف ٍَٛ ٚاسد َٔ اٟ َاد٠ ٜٚسَص هلا  ٖٞ

        H2O(g)
                  cond

          H2O(l)           ∆H(cond) =       - 44kJ/mol 

  

 ٖٞ ع١ًُٝ ايتشٍٛ َٔ ايطٛز ايصًب اىل ايطا٥ٌ  ( :ionFusاالْصٗاز)  -3

 دا٥ُا )+(         H(fus)∆اسبساز٠ ايالش١َ الْصٗاز ٍَٛ ٚاسد َٔ اٟ َاد٠ ٜٚسَص هلا 

             H2O(s)           
  fus

            H2O(l)               ∆H(fus) =    6kJ/mol 

  

 (:ايتشٍٛ َٔ اسباي١ ايطا١ً٥  اىل اسباي١ ايصًب١.  allizationCryst)( االجنُادايتبًٛز ) -4

 (-دا٥ُا ) H(cryst)∆ُاد ٍَٛ ٚاسد َٔ اٟ َاد٠ ٜٚسَص هلا ـذاسبساز٠ ايالش١َ الْ ٖٞ

      H2O(l)                
  cryst

            H2O(s)             ∆H(cryst) = - 6kJ/mol  

∆H(vap) انثالبً تبخر ∆H(cond) انثالبً تكثٌف ∆H(fus) انثالبً انصهار ∆H(cryst) انثالبً تبلور 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆H(vap) = - ∆H(cond) ∆H(fus) = - ∆H(cryst) 

اسظب  5.11kJ/molارا علنت اٌ اىجاليب االىصَاس حلامض اخللٔو الجلذٕ  تظاّٖ  ( 9-1متشًٓ )

 حلامض اخللٔو الجلذٕ ٍٕ   االىصَاس احلل/  معادل٘  اىجاليب االجنناد  هلزا احلامض ؟ 

    CH3COOH(s)               
fus

          CH3COOH(l)    ∆H
 
fus = 5.11kJ/mol 

 ّمبا اٌ عنلٔ٘ االجنناد  ٍٕ عهع عنلٔ٘ االىصَاس  اٖ اٌ  

    CH3COOH(l)               
cryst

                CH3COOH(s)                

∆H
 
cryst = - ∆H

 
fus  =  - 5.11kJ/mol 

 

  اسطب اْجاييب ايتهجٝف يالَْٛٝا 23kJ/molاذا عًُت إ اْجاييب ايتبدس يالَْٛٝا تطاٟٚ  ( 6-1َجاٍ )

  اسبٌ/  َعادي١ ايتبدس يالَْٛٝا

    NH3(l)                
vap.

               NH3(g)      ∆H
 
vap = 23kJ/mol 

 ٚمبا إ ع١ًُٝ ايتهجٝف ٖٞ عهظ ع١ًُٝ ايتبدس اٟ إ  

    NH3(g)           
       cond.

                 NH3(l)       

 ∆H
 
cond = - ∆H

 
vap =  - 23kJ/mol 

 



 

 (19( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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 طسا٥ل سطاب اْجاييب ايتفاعٌ ايكٝاض1-13١ٝ

 طريقة استخدام قانون هيس  -1
 َٓٗا ٖٓاى َسنبات نُٝٝا١ٝ٥ ال ميهٔ تصٓٝعٗا َباغس٠ َٔ عٓاصسٖا ٚذيو ألضباب عدٜد٠

  َسغٛب١ تهٕٛ َسنبات داْب١ٝ غري -2                     ايتفاعٌ ٜطري ببط٤ غدٜد -1 

 هلرٙ ايتفاعالت بطسٜك١ غري َباغس٠. ٚتعتُد ٖرٙ ايطسٜك١ ع٢ً H°r∆ٜتِ ايًذ٤ٛ اىل قٝاع  يرا

 قإْٛ ٖٝظ ايرٟ ٜٓص 

ذبٌٜٛ املتفاعالت اىل ْٛاتر فإ ايتػري يف اْجاييب ايتفاعٌ ٖٛ ْفط٘ ضٛا٤ مت ايتفاعٌ )) عٓد 

 يف خط٠ٛ ٚاســــــــد٠ اٚ ضًط١ً َٔ اشبطٛات((
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مثال مهم لتوضٌح لانون هٌس 
 (فً التفاعل أدناه ال ٌمكن لٌاس الحرارة المنبعثة مباشرة عندما ٌتفاعل الكاربون )كرافٌتت

 علل.مع االوكسجٌن لٌكونا أحادي اوكسٌد الكاربون

 C(graphite)  +  
𝟏

𝟐
O2(g )                              CO (g)           ∆Hr°=? 

 ))ألنه من المستحٌل منع تكون غاز ثنائً اوكسٌد الكاربون((()
( اسرتاقا تاما لٔعطـٕ   لهً ميهً قٔاغ احلشاسٗ امليبعج٘ ىتٔذ٘ اسرتام الهاسبٌْ )نشافٔت

CO2  ّنزلو ميهً قٔاغ احلشاسٗ امليبعج٘ ىتٔذ٘ اسرتام غاصCO  اىلCO2  سظب املعادالت 

C(graphite)  +  O2(g )                 CO2 (g)        ∆Hr°= - 393.5 kJ/mol 

CO(g )  +  
𝟏

𝟐
O2(g )                       CO2 (g)            ∆Hr°= - 283 kJ/mol 

 السغ  َا ايرٟ ضٓفعً٘ يًشصٍٛ ع٢ً املعادي١ األص١ًٝ َٔ ٖاتني املعاديتني 

 طتيضل املعادل٘ األّىل ننا ٍٕ .-1

 طيكْو بكلب املعادل٘ الجاىٔ٘ مع مالسع٘ عهع اإلػاسٗ.-2

 . °Hr∆طيكْو جبنع املعادلني مع اجلنع اجلربٖ لكٔن٘ -3

 اليت طتيتر ٍٕ الكٔن٘ للتفاعل املطلْب. °Hr∆قٔن٘ -4

C(graphite)  +  O2(g)                     CO2 (g)      ∆Hr°= - 393.5 k J/mol 

       CO2(g )                          CO (g) +  
𝟏

𝟐
O2(g)     ∆Hr°=  283 k J/mol 

 

C(graphite)  +  
𝟏

𝟐
O2(g)                    CO (g)        ∆Hr°=- 110.5 k J/mol 

 

 مالحظاخ للتذكيز

  اشارج قيمح االنثالثً.عند قلة المعادلح نقلة -1

 فً نفس الزقم. نضزب قيمه االنثالثًاي رقم  فً عند ضزب المعادلح-2

 نفس الزقمنقسم قيمه االنثالثً على  اي رقمعند قسمح المعادلح على -3
فً اي رقم تقلة االشارج وتضزب قيمه االنثالثً تنفس -4 عند قلة المعادلح وضزتها ْ

 الزقم وعند القلة والقسمح تقلة االشارج وتقسم قيمح االنثالثً على نفس الزقم.

𝟏

𝟐
O2(g 
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 َٔ عٓاصسٖا األضاض١ٝ بأثبت صٛزٖا. CS(l)2 اسطب اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ يًُسنب 7)-1 )َجاٍ 

 C(graphite)    + 2S(rhombic)                         CS2(l)   ∆Hf°= ?     k J/mol 
 ارا أعطٔت املعادالت احلشاسٓ٘ اآلتٔ٘.

1)  C(graphite)  +  O2(g )            CO2 (g)             ∆Hr°= - 394   kJ/mol 
2)  S(rhombic)     +  O2(g )         SO2 (g)                   ∆Hr°= - 296   kJ/mol 
3)  CS2(l) + 3O2(g )           CO2(g)  +  2SO2 (g)     ∆Hr°= - 1072   kJ/mol   

٘ اليت ىشٓذ اٌ جنذ هلا  ٘ اليْاتر  CS2ىالسغ اٌ      Hf°  CS2(l)∆احلل / لْ ىعشىا اىل املعادل يف دَ

 2اثيـاٌ لـزا جيـب ضـشب املعادلـ٘       Sّنزلو ىالسغ اٌ عـذد مـْالت    3لزا جيب قلب معادل٘ 

 تبكٙ ننا ٍٕ ّبالتالٕ تصبح املعادالت بالصْسٗ التالٔ٘.  1أما باليظب٘ ملعادل٘  2بالعذد 

1) C(graphite)  +  O2(g )                 CO2 (g)          ∆Hr°= - 394   k J/mol 
4)  2S(rhombic)  +  2O2(g )             2SO2 (g)           ∆Hr°= - 592   k J/mol 

5)  CO2(g)        +  2SO2(g )            CS2(l)   +   3O2 (g)      ∆Hr°=  1072   k J/mol   
C(graphite)    + 2S(rhombic)                  CS2(l)   ∆Hf°= ∆Hr°    86 k J/mol 

 

 َٔ عٓاصسٖا األضاض١ٝ. H2C(g)2 اسطب اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ يالضتًٝني )10-1متسٜٔ ) 

 2C(graphite)    + H2 (g)                           C2H2(g)   ∆Hf°=      kJ/mol 
 اذا أعطٝت املعادالت اسبساز١ٜ اآلت١ٝ.

1) C(graphite)  +  O2(g )                   CO2 (g)       ∆Hr°= - 394   kJ/mol 

2) H2 (g)           +  
𝟏

𝟐
O2(g )                    H2O (l)       ∆Hr°= - 286   kJ/mol 

3) 2C2H2(g) +  5O2(g )         4CO2(g)  +  2H2O (l) ∆Hr°= - 2599  kJ/mol   
اٌ عـذد مـْالت        Hf°  C2H2(g)∆ هلـا  احلل / لْ ىعشىا اىل املعادلـ٘ الـيت ىشٓـذ اٌ جنـذ     

 1ننا اٌ ىالسغ اٌ عذد مْالت االطـتٔلني ٍـٕ     2يف  1لزا ىطشب معادل٘  2الهاسبٌْ 

 ننا ٍٕ 2ّتبكٙ معادل٘  2ّىكظنَا علٙ  3ٍّْ يف دَ٘ اليْاتر لزا ىكلب معادل٘ 

4) 2C(graphite)  +  2O2(g )               2CO2 (g)     ∆Hr°= - 788   kJ/mol 

2) H2 (g)       +  
𝟏

𝟐
O2(g )                 H2O (l)              ∆Hr°= - 286   kJ/mol 

5) 2CO2(g)  +  H2O (l)         C2H2(g)  +  
𝟓

𝟐
O2(g )  ∆Hr°= + 1299.5  kJ/mol              

2C(graphite)    + H2 (g)              C2H2(g     ∆Hf°= ∆Hr°    +225.5  kJ/mol 
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ٚ  H2اذا عًُت إ دزد١ اسرتام نٌ َٔ  يالثًٝنيايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ دد اْجاييب ( 1-23ضؤاٍ) 

C   ٚC2H4 بٛسدات kJ/mol  ٞ(286 - ,394- ,1411-)ٖٞ ع٢ً ايتٛاي           

 اهلدف ٖٚٞ تهٜٛٔ غاش االثًٝني اسبــــــــــــٌ/ ْهتب َعادي١  

    2C( كرافٌت)   +   H2(g)                         C2H4                       ∆H°f=? 

   H2    +      
 

 
O2                 H2O                                ∆H°r = -286 KJ/mol 

   C     +  O2                 CO2                                        ∆H°r = -394 KJ/mol 
  C2H4 +   O2                 2CO2  + 2H2O          ∆H°r = -1411 KJ/mol 

 ْٚكًب ايجايج١ 2ايجا١ْٝ يف ٚ  املعادي١ االٚىل  تطسب ٚيًشصٍٛ ع٢ً املعادي١ االص١ًٝ  

   H2    +    
 

 
O2                 H2O                       ∆H°r = -572 KJ/mol 

   C    +  O2                 CO2                            ∆H°r = -788 KJ/mol 
  2CO2  + 2H2O                 C2H4 +   O2           ∆H°r = +1411 KJ/mol 
 
    ∆H°r ∆H°f= +51kJ/mol 

 

انتب ْص قإْٛ ٖٝظ ٚفطس فا٥دت٘ يف ايهُٝٝا٤ اسبساز١ٜ َٚٔ املعادالت /  َٔ أض١ً٦ ايفصٌ (21-1ايطؤاٍ )

 1atmٚضػط  °25Cاسبساز١ٜ ايتاي١ٝ عٓد سساز٠ 

1 )  H2(g)        + Cl2(g)                      2HCl(g)             ∆Hr°= - 185   kJ 
2) 2H2 (g)    +  O2(g )                          2H2O (l)           ∆Hr°= - 484   k J 

 g)     +   O2(g)                    2Cl2(g)   + 2H2O(g))4HCLيًتفاعٌ االتٞ                       °Hr∆اسطب

 الحـــــــــل / لانون هٌس ٌنص 
عٓد ذبٌٜٛ املتفاعالت اىل ْٛاتر فإ ايتػري يف اْجاييب ايتفاعٌ ٖٛ ْفط٘ ضٛا٤ مت ايتفاعٌ يف خط٠ٛ )) 

تهُٔ يف أَها١ْٝ قٝاع اْجاييب ايتفاعالت اييت ال ميهٔ  فا٥دت٘ٚاســــــــد٠ اٚ ضًط١ً َٔ اشبطٛات(( 

 هٔ يبط٦ٗا اٚ يتهٕٛ ْٛاتر داْب١ٝ.قٝاضٗا بػهٌ َباغس يهٕٛ سدٚثٗا غري مم

 g)     +   O2(g)                    2Cl2(g)   + 2H2O(g))4HClللتفاعل االتً             °Hr∆وإلٌجاد 

 تبمى كما هً. 2اما معادلة  2ونضربها فً  1نملب المعادلة

3 )  4HCl(g)                      2H2 (g) +   2Cl2(g)                    ∆Hr°=  +370   kJ 

2) 2H2 (g)    +  O2(g )                        2H2O (l)             ∆Hr°= - 484   Kj 
 
4HCl(g)    + O2(g)                           2Cl2(g)   +  2H2O(g)      ∆Hr°= - 114   kJ  
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 بٛسدات CO , H2 ٚCH3OHاذا عًُت إ اْجاييب اسرتام نٌ َٔ غاش ( 1-35ضؤاٍ) 

kJ/mol  ٞاسطب  (284 - ,286- ,727-)ٖٞ ع٢ً ايتٛاي∆H°r  باضتدداّ قإْٛ ٖٝظ

 CO  + 2H2          CH3OH        يًتفاعٌ االتٞ     

  CO  ٚH2  ٚCH3OHاسبــــــــــــٌ/ ْهتب َعادالت االسرتام يهٌ َٔ  

   CO   +  
 

 
O2                 CO2                                        

   H2    +      
 

 
O2                 H2O                                  

  CH3OH +  
 

 
O2                 CO2  + 2H2O           

 ْٚكًب ايجايج١ 2ٚيًشصٍٛ ع٢ً املعادي١ االص١ًٝ تبك٢ املعادي١ االٚىل نُا ٖٞ ْٚطسب ايجا١ْٝ يف  

  CO   +  
 

 
O2                 CO2                          

   2H2    +     O2                 2H2O                             

   CO2  + 2H2O                             CH3OH +  
 

 
O2        

 

CO  + 2H2             CH3OH              

 

 َٔ اْجايبٝات ايتفاعالت االت١ٝ  3O2Fe   يــ  ∆fH°دد   (52-1ايطؤاٍ )

  2Al2O3(s)                   4Al(s)  +      3O2 (g)              
  2Al    +  Fe2O3(s)        2Fe  + 2Al2O3(s)         

 
 . بت صٛز٠ ْهتب املعادي١ اهلدف ٖٚٞ تهٜٛٔ اٚنطٝد اسبدٜد ايجالثٞ  َٔ عٓاصسٙ االضاض١ٝ باثاسبٌ/ 

2Fe(s)    +  
𝟑

𝟐
O2(g)                    Fe2O3 

باقٞ اسبٌ ٚادب ٚايٓاتر ضٝهٕٛ  
-817kJ/mol
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اسظب قٔن٘ التػري يف احملتْٚ احلشاسٖ الالصم٘ لتشْل مْل ّاسذ مً املاغ اىل  / 8اضايف مجال

  KJ/mol 395.4 -= ارا علنت اٌ اىجاليب االسرتام للناغ  الهشافٔت

 KJ/mol 393.5 -= ّ اٌ اىجاليب االسرتام للهشافٔت 

 احلل / ىهتب معادل٘ اسرتام مْل ّاسذ لهل مً املاغ ّالهشافٔت

C(dimond)  + O2(g)          CO2    ∆Hr°=∆Hc° =  -395.4 KJ/mol 

C(graphit)  + O2(g)          CO2    ∆Hr°=∆Hc° =  -393.5 KJ/mol  
     يًشصٍٛ ع٢ً َعادي١ ذبٍٛ املاع اىل نسافٝت تبك٢ االٚىل نُا ٖٞ ْٚكًب ايجا١ْٝ

  C(dimond)  + O2(g)          CO2    ∆Hr=  -395.4 KJ/mol 

 CO2             C(graphit)  + O2(g)  ∆Hr  = +393.5 KJ/mol 
 

 C(dimond)          C(graphit)     ∆Hr=  -1.9 KJ/mol 

 ٜٚبعح سساز٠ َكدازٖاا٤ ــــــــــــــــــــٚضا٥ٌ امل CO2فٝعطٞ  C4H10حيرتم ايبٝٛتإ  / 9َجاٍ اضايف

-2878 Kj/mol  ٞبُٝٓا حيرتم يٝعطCO2 2658-ٜٚبعح سساز٠ َكدازٖا ا٤ ــــــٚخباز امل Kj/mol  

 44KJ/mol+ٚادب                                                  ازبٛاب ايصشٝح  اسطب سساز٠ تبدس املا٤؟

 

 

 

 

 

 

 

 اسطب سساز٠ تطاَٞ ايجًر اذا تٛفست يدٜو املعًَٛات ايتاي١ٝ/  10َجاٍ اضايف

     44Kj/mol =اْجاييب ايتبدس يًُا٤                6Kj/mol =اْجاييب االْصٗاز يًجًر 
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 اضتدداّ قِٝ اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝطسٜك١  -2

 باضتدداّ ايعالق١ ايتاي١ٝ  °Hr∆حلطاب °Hf∆ميهٔ اضتدداّ قِٝ 

 
 
 

 .دلُٛع تعين ∑ٚ  (Products)ٚايٓٛاتر (Reactants)عدد َٛالت املتفاعالت  nسٝح 

  احلسازٟ اآلتٞيًتٛضٝح أنجس يٓأخر ايتفاعٌ 

aA  + bB                                     gG   + hH 
 للتفاعل أعاله بالصورة التالٌة   °Hr∆ٌمكن حساب 

∆Hr° = [ g∆Hf° (G) + h∆Hf° (H) ]   - [a∆Hf° (A) + b∆Hf° (B)] 
 َالسعات ١َُٗ قبٌ ايدخٍٛ اىل سٌ َطائٌ اضتدداّ قِٝ اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ.

 هلا = صفس. °Hf∆البد َٔ ايترنري إ ٖٓاى عٓاصس بأثبت صٛزٖا   -1

 اخل.g))H2  ٚg))O2  ٚg))N2   ٚBr2(l)  ٚs))I2  ٚg))Cl2  ٚg))F2   ٚAl (s) 00000000َجٌ 

 أفطٌ طسٜك١ حلٌ املطأي١ زٜاضٝا ٖٞ إ ْٓٗٞ ْاتر نٌ طسف بدق١ ثِ ْكّٛ بع١ًُٝ طسح ايطسف االٍٚ َٔ ايجاْٞ. -2

 .°Hf∆إلطساف املعادي١ َع إبكاء عٓصس اٚ َاد٠ دلٗٛي١ اياا  °Hf∆يًتفاعٌ ٜٚعطٞ  °Hr∆زمبا ٜعطٞ  -3

 اذا نإ ايطسف ايجاْٞ ْاجت٘ ضايب فتصبح ايع١ًُٝ ايطسف االٍٚ + ايطسف ايجاْٞ نُا َٛضح  -4

 ]ايطسف االٍٚ[ااا  ]ايطسف ايجاْٞ ااا [=   ]ايطسف االٍٚ[+  ]ايطسف ايجاْٞ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆Hr° = ∑ n∆Hf° (Products)  - ∑ n∆Hf° (Reactants) 
 

 ( جيسٟ تفاعٌ ايجسَٝت ٚفل املعادي١ ايتاي1.١ٝ-8َجاٍ )

2Al(s)    +   Fe2O3(s)                      Al2O3(s)    +   2Fe (l)    kJ=?  
 اسطب اْجاييب ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ هلرا ايتفاعٌ اذا عًُت إ

∆Hf° Fe2O3(s)= -822 k J/mol  ,  ∆Hf° Al2O3(s)=  -1670 k J/mol   ∆Hf° Fe (l)=    12 k J/mol 
∆Hr° = ∑ n∆Hf° (P)  – ∑ n∆Hf° (R) 

∆Hr° = [∆Hf° )Al2O3(s)( + 2∆Hf° )Fe (l)) ]   – [2∆Hf° )Al(s)( + ∆Hf° )Fe2O3(s))] 
∆Hr° = [)–1670) + (2X12) ]   – [(2 X 0) + (-822)] 

                        ∆Hr° =  )– 1646) – (– 822) = - 824 k J 

 
 هلرا ايتفاعٌ اذا عًُت  ∆rH°أسطب ٚاملا٤ ايطا٥ٌ  2COيف اهلٛا٤ يٝعطٞ غاش   (6H6C)حيرتم ايبٓصٜٔ  (11-1متسٜٔ )

 .َعادي١ اسرتام ايبٓصٜٔ ايطا٥ٌ ٖٞاسبــــــــــــٌ / 

C6H6(l)   +  
𝟏𝟓

𝟐
 O2(g)                              6CO2(g)       +      3H2O(l) 

∆Hr° = ∑ n∆Hf° )P(  – ∑ n∆Hf° )R( 

∆Hr° = [6∆Hf° CO2(g)    +   3∆Hf H2O(l)]   – [∆Hf° C6H6(l)   + 
𝟏𝟓

𝟐
∆Hf° )O2(g))] 

∆Hr° = [6)-394) + 3(-286) ]   – [ (49) + (15/2 X 0)] 
                        ∆Hr° =  )– 3222) – (49) = – 3271 k J/mol 

 

 الحـــــــــــــــــــــــل
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 . HPO(l)3َٔ أض١ً٦ ايفصٌ/ اسطب  اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ يًُسنب  61-1ضؤاٍ 

P4O10(s)    +  4HNO3(l)                  4HPO3(l)   + 2N2O5(g)   ∆Hr°= - 180kJ 
∆Hf°( P4O10(s)) = -2984 k J/mol  , ∆Hf° (HNO3(l))= -174 k J/mol  ,∆Hf°(N2O5(l))  =-43k J/mol   

∆Hr° = ∑ n∆Hf° (P)  – ∑ n∆Hf° (R)         /الحــــــــــــــــــــل
∆Hr° = [4∆Hf° HPO3(l) + 2∆Hf N2O5(g)] – [∆Hf° P4O10(s)  + 4∆Hf°HNO3(l)] 

 [4X   + ( 2 X – 43) – (– (2984) +  ( 4   X –174)] =  180ــ
 X   + (–86) – (–3680) 4] =  180ــ

– 4 X = 3594 + 180 

X  =       
    

− 
    = – 943.5 k J/mol = ∆Hf° HPO3(l) 

فٛدد إ ن١ُٝ اسبساز٠ املٓبعج١ َٔ  C2H2((M=26g/molَٔ االضتًٝني 2.6gيف َطعس سسازٟ ٚضع (1-8) ضؤاٍ

 اسطب اْجاييب ايتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ يالضتًٝني اذا عًُت.  kJ 130 =االسرتام 

∆H°f (H2O) = -286 kJ/mol              ∆H°f (CO2) = -393.5 kJ/mol 
 H°r∆ّاليت =  داخل املظعش  جنذ اّال قٔن٘ ننٔ٘ احلشاسٗ امليبعج٘ مً مْل ّاسذ مً االطتٔلنيالحــــــــــــل/ 

 من االستٌلٌن  = 1molارة المتحررة من احتراق وعلٌه الحر

 q(kJ/mol)= 
−       

 .     
 = -1300k J /mol = ∆Hr° ألنها تم لٌاسها فً المسعر بثبوت الضغط  

ىهتب االٌ معادل٘ اسرتام االطتٔلني   

          C2H2(g)     +  
 

 
O2(g)                                         2CO2(g)      +   H2O(l) 

 
     

نصٌحة اذا وجدت فً سؤال  
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 العنلٔات التلكا1-14ٜ٘ٔ

 ٖٞ ع١ًُٝ فٝصٜا١ٝ٥ اٚ نُٝٝا١ٝ٥ ميهٔ إ ذبدخ َٔ تًكا٤ ْفطٗا عٓد ظسٚف َع١ٓٝ دٕٚ تأثري خازدٞ 

 ّمً األمجل٘ علُٔ.

 املاء َٔ أع٢ً ايػالٍ ٚيهٔ صعٛدٙ أيٝ٘ َطتشٌٝ. ضكٛط 

 .اْتكاٍ احلساز٠ َٔ اجلطِ احلاز اىل اجلطِ ايبازد ٚيهٔ عهظ ايع١ًُٝ صشٝح 

 .ٞذٚبإ قطع١ ايطهس يف نٛب َٔ ايك٠ٛٗ ٚيهٔ ايطهس املراب ال ٜتذُع تًكائٝا نُا يف غهً٘ االبتدائ 

  0اجنُاد املاء تًكائٝا حتتC° 0ٝا فٛمٜٚٓصٗس اجلًٝد تًكائC°. 

 . ٜصدأ احلدٜد تًكائٝا عٓدَا ٜتعسض يألٚنطذني ٚايسطٛب١ ٚيهٔ صدأ احلدٜد ال ميهٔ إ ٜتشٍٛ تًكائٝا اىل احلدٜد 

 .ٜتُدد ايػاش تًكائٝا يف اإلْاء املفسغ َٔ اهلٛاء ٚيهٔ جتُعٗا يف ْفظ اإلْاء ع١ًُٝ غري تًكائ١ٝ 
 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ذبدخ تًكا٥ٝا؟يٓطأٍ أالٕ َا ٖٛ ايطبب ايرٟ جيعٌ بعض ايعًُٝات 

 اخنفاض يف طاق١ ايٓعاّ ايه١ًٝإ اسد األدٛب١ األنجس قبٛال ٖٛ إ مجٝع ايعًُٝات ايتًكائ١ٝ ٜسافكٗا 

 طاق١ اقٌ ٜعين انجس اضتكساز اٟ ايطاق١ ايٓٗائ١ٝ اقٌ َٔ ايطاق١ االبتدائ١ٝ يًٓعاّ.

 ع/ ٌٖ إ نٌ تفاعٌ تًكا٥ٞ ٖٛ باعح يًشساز٠

  يطبب بطٝط ٖٛ اْ٘ ٖٓاى تػريات فٝصٜا١ٝ٥ ٚنُٝٝا١ٝ٥ ذبدخ تًكا٥ٝا ٚتهٕٛ َاص١ يًشساز٠ . ٚال ن ز/

 .اْصٗاز اجلًٝد يف دزد١ سساز٠ ايػسف١ ع١ًُٝ تًكائ١ٝ زغِ اْٗا َاص١ يًشساز٠ 

H2O(s)                                           H2O(l)          ∆Hfus = 6kJ 

  حتدخ تًكائٝا بدزدات احلساز٠ ايعاي١ٝ ٖٚٞ تًكائ١ٝ.اغًب عًُٝات ايتفهو 

 (.Sاالْرتٚبٞ ) 1-15

تعتاارب َكٝاااع دزداا١ يًعػااٛائ١ٝ اٚ ال اْتعاااّ ايٓعاااّ   ٖااٞ داياا١ ساياا١ ثسَٛدآُٜهٝاا١ 

 (.Sايجسَٛدآُٜهٞ ٜٚسَص هلا باحلسف )

 للتيبؤ بتلكأٜ٘ التفاعلٌ طبب إدخال دال٘ احلال٘ االىرتّبٕ ا. 

 

 ىَا ػاٌ االىجاليب لزا ال ميهً قٔاغ الكٔه املطلك٘ هلا ّامنا ٓكـاغ الـتػري احلا ـل    اٌ االىرتّبٕ دال٘ سال٘ ػا

 يف االىرتّبٕ.

∆S  =   Sf     -  Si 
 االىرتّبٕ االبتذأٜ٘   Si   االىرتّبٕ اليَأٜ٘ Sfسٔح 

داٜنـا  اٌ مجٔع التفاعالت الهٔنٔأٜ٘ ّالتشْالت الفٔضٓأٜ٘ الظـابك٘ ّالـيت يـشٖ بؼـهل تلكـاٜٕ ٓشافكَـا       

 صٓادٗ يف االىرتّبٕ( فهلْسٓذ االمْىْٔو ٓزّب يف املاٛ تلكأٜا.

NH4Cl(s)                           NH4
-
(aq)     +      Cl-

(aq)          ∆Hr° = 14kJ 
ٓصاسب عنلٔ٘ الزّباٌ ٍزِ تهٌْ آْىات يف احمللْل املاٜٕ اليت ٍٕ اقل اىتعاما مً دضٓٝات نلْسٓذ 

 الصلب ّعيذما ٓتبخش املاٛ الظاٜل تهٌْ دضٓٝات املاٛ اقل اىتعاما اٖ أنجش عؼْأٜ٘االمْىْٔو 
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 بػهٌ عاّ ) أسفغ(

ايرٟ ٖٛ ايطا١ً٥ دا٥ُا أنرب َٔ اْرتٚبٞ اسباي١ ايػاش١ٜ اْرتٚبٞ اسباي١ 

 .ايصًب١انرب َٔ اْرتٚبٞ اسباي١ 

 بعض اسباالت اييت تؤدٟ اىل شٜاد٠ االْرتٚبٞ يًٓعاّ.

يف ع١ًُٝ االْصٗاز يًُٛاد ايصًب١ تهٕٛ ايرزات اٚ ازبص٥ٝات يف اسباي١ ايصًب١ حمصٛز٠ يف َٛاقع ثابت١ ٚعٓد  

  يف ع١ًُٝ ايتبدس يًشاي١ ايطا١ً٥ تؤدٟ اىل شٜاد٠ االْرتٚبٞ أٜطا ٖٚٞ انرب بهبري َٔ تًو ايصٜاد٠ يف ع١ًُٝ

)عًٌ االْصٗاز

 

 

  

 
 
 غاز                             سائل                                 صلب    

  

 

 

 

 خال ٘ مَن٘ دذا دذا

 ٕعيذ التشْل مً الصلب اىل الظاٜل تضداد االىرتّب S +∆ (S ∆ > 0بظبب التشْل مً اليعاو اىل الالىعاو ) 

 مً الظاٜل اىل البخاس تضداد االىرتّبٕ عيذ التشْل S +∆ (S ∆ > 0.بظبب التشْل مً اليعاو اىل الالىعاو ) 

 .ٕرّباٌ غاص ٓكل االىرتّبٕ. عيذ رّباٌ  لب اّ طاٜل يف مزٓب ّتهٌْ ذللْل تضداد االىرتّب 

 .ٕٓعين نل تظخني صٓادٗ نل تربٓذ ٓكل االىرتّبٕ التظامٕ صٓادٗ يف االىرتّب 

  صٓادٗ يف االىرتّبٕ نل تربٓذ ٓكل االىرتّبٕنل تظخني 

 .ٕارا ناىت عذد مْالت الياتر أنجش مً عذد مْالت املتفاعالت صٓادٗ يف االىرتّب 

 .ٕارا ناىت عذد مْالت الياتر اقل مً عذد مْالت املتفاعالت ٓكل االىرتّب 

  .)عيذ صٓادٗ الطػط ٓكل االىرتّبٕ )ملارا 

  املْالت يف اليْاتر ّاملتفاعالت فالطشف الزٖ فُٔ عذد أنجش مً املْاد ٍْ الزٖ يف تفاعل ما ناٌ ىفع عذد

 ٓهٌْ فُٔ صٓادٗ يف االىرتّبٕ مجل التفاعل ادىاِ

                               2HBr(g)                H2(g)    + Br2(g) 

 زٌادة فً العشوائٌة   زٌادة فً االنتروبً
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 سطاب االْرتٚبٞ ايكٝاض١ٝ يًتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥

جلُٝع ايعٓاصس ٚاملسنبات  °Sميهٓٓا عًِ ايجسَٛدآُٜو َٔ سطاب ق١ُٝ االْرتٚبٞ املطًك١ اييت ضٝهٕٛ زَصٖا 

 َٔ ايعالق١ ايتاي١ٝ. °Sr∆ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ ٚاييت ميهٔ اضتدداَٗا يكٝاع ايتػري يف اْرتٚبٞ

 

 

 تعين دلُٛع. , ∑   (Products) ٚايٓاجت١ (Reactants)عدد املٛالت يًُٛاد املتفاع١ً nسٝح 

  يًتٛضٝح أنجس يٓأخر ايتفاعٌ احلسازٟ اآلتٞ

aA  + bB                                     gG   + hH 
 للتفاعل أعاله بالصورة التالٌة   °Sr∆ٌمكن حساب 

 S∆تٓبأ اذا نإ ايتػري يف االْرتٚبٞ (  1-9َجاٍ ) 

 أنرب اٚ اقٌ َٔ ايصفس يًعًُٝات ايتاي١ٝ؟

 دبُد نشٍٛ املجٌٝ.(أ

 تبدس ضا٥ٌ ايربّٚ.(ب
 دـ( ذٚبإ ايهًٛنٛش يف املا٤.

 °20Cاىل  °80Cتربٜد غاش ايٓرتٚدني َٔد( 

 األدــــــــٛبــــــــــــــ١ 

االجنناد حتْل مً احلال٘ الظاٜل٘ اىل الصلب٘ أ( 

 (S∆ < 0)  ّبالتالٕاالىرتّبٕ  اٖ ٓكل 

ب( تبخش  الربّو حتْل مً طاٜل اىل غاص ٓضٓذ 

 ( .S∆ > 0مً االىرتّبٕ  ) 

دـ( رّباٌ الهلْنْص يف املاٛ ٓؤدٖ اىل 

اىتؼاس دضٓٝاتُ ّبالتالٕ صٓادٗ يف االىرتّبٕ  

 ( S∆ > 0أنرب مً الصفش ) 

 °20Cاىل  °80Cٓكلل تربٓذ غاص اليرتّدني مً   د(

 (.S∆ < 0فتكل االىرتّبٕ  )  N2مً دضٓٝات 

نٝف  تتػري اْرتٚبٞ ايٓعاّ (  1- 12متسٜٔ ) 

 يًعًُٝات ايتاي١ٝ.

 أ( تهجٝف خباز املا٤.

 ب( تهٕٛ بًٛزات ايطهس َٔ حمًٛي٘ فٛم املػبع.

 .°80Cاىل  °20Cدـ( تطدني غاش  اهلٝدزٚدني َٔ 

 د( تطاَٞ ايٝٛد ايصًب.

ذبٍٛ خباز املا٤ اىل ضا٥ٌ ) تهجٝف ( ٜكًٌ (أ

 َٔ عػٛا١ٝ٥ ايٓعاّ اٟ ٜكٌ االْرتٚبٞ.

تهٕٛ بًٛزات ايطهس َٔ حمًٛي٘ فٛم  (ب

املػبع ٜكًٌ َٔ عػٛا١ٝ٥ ايٓعاّ اٟ ٜؤدٟ اىل 

 ْكصإ يف االْرتٚبٞ.

اىل  °20Cدـ(  تطدني غاش اهلٝدزٚدني َٔ  

80C°  ٜصٜد َٔ دص٦ٜات اهلٝدزٚدني مما َٔ

 .ٜؤدٟ اىل شٜاد٠ يف  ايعػٛا١ٝ٥ االْرتٚبٞ

شٟ د( ايتطاَٞ ٖٛ ايتشٍٛ َٔ ايطٛز ايصًب اىل ايػا

 اٟ شٜاد٠ يف االْرتٚبٞ 

 

َاذا تعين ايع١ًُٝ ايتًكا١ٝ٥ ٚضح ذيو ثِ أعط َجايٝني يهٌ َٔ  /َٔ أض١ً٦ ايفصٌ 17-1ضؤاٍ 

 ايعًُٝات ايتًكا١ٝ٥ ٚغري ايتًكا١ٝ٥.

ٖٞ ع١ًُٝ فٝصٜا١ٝ٥ اٚ نُٝٝا١ٝ٥ ميهٔ إ ذبدخ َٔ تًكا٤ ْفطٗا عٓد ظسٚف َع١ٓٝ دٕٚ تأثري ازبٛاب / 

 ذٚبإ قطع١ ايطهس يف املا٤. -2ضكٛط املا٤ َٔ أع٢ً ايػالٍ  -1    َٚٔ االَج١ً عًٝٗاخازدٞ. 

 االبتدا٥ٞ.هس اىل غهً٘ طدبُع اي -2تطًل ق١ُ دبٌ اٜفسضت        -1 َٚٔ االَج١ً ع٢ً غري ايتًكا١ٝ٥

 

∆Sr° = ∑ nS° (Products)  - ∑ nS° (Reactants) 
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ٍ يًتفاعٌ ايتايٞ يف ايعسٚف  ايكٝاض١ٝ ∆Sr°اسطب ايتػري يف اْرتٚبٞ ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ  ( 10-1َجاٍ ) 

25C°  1ٚضػطatm؟ 

          2CO(g )  +    O2(g )                           2CO2 (g)               
    )°CO  (  = 198 J / K .mol   S° )O2)= 205J/K.mol            S  ناذا عًُت ا

CO2  )  = 214 J / K .mol                                                               S°)   

 احلــــــــــل/ 

 

يًتفاعٌ ايتايٞ يف ايعسٚف  ٍ ∆Sr°اْرتٚبٞ ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ اسطب ايتػري يف  ( 31-1متسٜٔ ) 

 ؟1atm ٚضػط °25Cايكٝاض١ٝ 

          4FeO(S )  +    3O2(g )                   2Fe2O3 (s)               
   (°Fe2O3(  = 87 J / K .mol   S° )O2)= 205J/                       S اذا علمت ان

FeO  )  = 27 J / K .mol                                                                 S°)   

 / احلــــــــــل

      

 
 

يًتفاعٌ ايتايٞ يف ايعسٚف  ٍ ∆°Srَٔ اض١ً٦ ايفصٌ  اسطب ايتػري يف اْرتٚبٞ ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ  ٚادب 

 ؟1atmٚضػط  °25Cايكٝاض١ٝ 

     SiH4(g )  +    2O2(g )               SiO2 (s) + 2H2O(l) 

  )°SiH4)  = 206 J / K .mol            S° (O2)= 205J/mol                   S  اذا علمت ان

SiO2  )  = 42 J / K .mol           S° (H2O)= 70J/mol                                           S°(   

واجب/ الناتج 
-434kJ/mol 

 



 

 (30( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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 (.Gطاق١ نبظ اسبس٠ )1-61

ايتٓبؤ بتًكا١ٝ٥ ايتفاعٌ بػهٌ ابطط َٔ ( تتٝح يٓا S( ٚاالْرتٚبٞ )Hٚدد ايعامل نبظ عالق١ تسبط بني االْجاييب)

 االعتُاد ع٢ً اضتدداّ قِٝ االْجاييب ٚاالْرتٚبٞ. ٚيرا ميهٔ تعسٜفٗا بايػهٌ ايتايٞ

تتٝح يٓا ايتٓبؤ بتًكائٝا١ ايتفاعاٌ    ٖٞ داي١ ساي١ ثسَٛدآُٜه١ٝ( : Gطاق١ نبظ احلس٠)

 ٚمتجٌ ايطاق١ ايعع٢ُ اييت ميهٔ احلصٍٛ عًٝٗا َٔ قٝاع ايتػري يف االْرتٚبٞ ٚاالْجاييب.

 إ ايتػري يف طاق١ نبظ اسبساز٠ ميجٌ بايعالق١ ايتاي١ٝ

∆G =  ∆H - T∆S 
 إَا نٝف تعد َؤغسا يتًكائ١ٝ ايتفاعٌ َٔ إغازتٗا ٚبايصٛز٠ اآلت١ٝ

 

 

 

 

 (.∆rG°طاق١ نبظ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ يًتفاعٌ ) 1-16-1

 
 

 

 

 

 

 ٚميهٔ أجياد قِٝ طاق١ نبظ اسبس٠ يًتفاعٌ ايكٝاض١ٝ مبعادي١ تػب٘ َعادي١ أجياد اْجاييب ايتفاعٌ ايكٝاض١ٝ. 

 

 

                            aA    +  bB                     gG     +   hH    فللتفاعل العام 
 ايتػري يف طاق١ نبظ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ هلرا ايتفاعٌ. ٜهٕٛ         

 يًتفاعٌ أعالٙ بايصٛز٠ ايتاي١ٝ   °Gr∆ميهٔ سطاب 

∆Gr° = [ g∆Gf° (G) + h∆Gf° (H) ]   - [a∆Gf° (A) + b∆Gf° (B)] 
 

 طاق١ نبظ اسبس٠ يًتهٜٛٔ ايكٝاض١ٝ َٚا ٖٞ ٚسداتٗا؟عسف َٔ اض١ً٦ ايفصٌ / (  1-34ضؤاٍ ) 

اجلْاب / ٍـٕ مكـذاس التػـٔري يف الطاقـ٘ احلـشٗ عيـذ تهـًْٓ مـْل مـً اٖ          

مشنب مً عيا شِ األطاطٔ٘ بأثبت  ـْسٍا عيـذ العـشّف الكٔاطـٔ٘ عيـذ      

 kJ/molّّسذاتَا  °Gf∆ّٓشمض هلا  1atmّضػط  °25Cسشاسٗ 

∆Gr° = ∑ n∆Gf° )Products(  - ∑ n∆Gf° )Reactants( 
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 .تطبٝكات َعادي١ نبظ ٚادباٙ ضري ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥

تػٓٝٓـا عـٔ    G∆تعد َعادي١ نبظ ١َُٗ ددا عٓد تطبٝكٗا ع٢ً ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚذيو الٕ اضتدداّ قِٝ 

 اخر ايتػريات اييت ذبدخ يف االْجاييب ٚاالْرتٚبٞ.

 عاًَني َُٗني ٜؤثسإ ع٢ً تًكا١ٝ٥ ايتفاعٌ.∆Gبصٛز٠ عا١َ ٜتطُٔ ايتػري يف ايطاق١ اسبس٠ 

 .اٟ تفاعٌ باعحضايب١  ∆Hنًُا نإ طاق١ االْجاييب اقٌ َا ميهٔ اٟ ق١ُٝ  -:ايعاٌَ االٍٚ 

 / ٞ ٕ ايتًكا١ٝ٥ انجس استُاال اذا ناْت ق١ُٝ  نًُا نإايعاٌَ ايجاْ ٔ ٚتهٛ ٞ اع٢ً َا ميه )ٚايطبب الْ٘ َٛدب١  ∆Sاالْرتٚب

S∆ (تٛدد ضُٔ اسبدT∆S  َٔ يرا اذا ناْت قُٝتٗا أع٢ً)∆H  ضتصبح ق١ُٝG∆ )ٞضايب١ اٟ ايتفاعٌ تًكا٥ 

 خالص١ ١َُٗ ٚتٛضٝش١ٝ يًعاًَني أعالٙ.

H ∆ ∆S ∆G  ٗتأثري دسد٘ احلشاس 

 يٝظ ٖٓاى تأثري يدزد١ اسبساز٠ ٚايتفاعٌ دا٥ُا ٜهٕٛ غري تًكا٥ٞ + ــــ +

 يٝظ ٖٓاى تأثري يدزد١ اسبساز٠ ٚايتفاعٌ دا٥ُا ٜهٕٛ تًكا٥ٞ ــــ + ــــ

+  
+ 

+ 
+ 

+ 
 ــــ

 ∆Hاصػس َٔ اسبد  T∆Sٜهٕٛ ايتفاعٌ غري تًكا٥ٞ عٓدَا ٜهٕٛ اسبد 

 ٜٚصبح ايتفاعٌ تًكا٥ٞ ∆Hأنرب َٔ اسبد  T∆Sبازتفاع دزد١ اسبساز٠ ٜصبح اسبد 

 ــــ 

 ــــ

ــــ 

 ــــ

 ــــ 

+ 

 ∆Hاصػس َٔ اسبد  T∆Sٜهٕٛ ايتفاعٌ تًكا٥ٞ عٓدَا ٜهٕٛ اسبد 

 ٜٚصبح ايتفاعٌ غري تًكا٥ٞ ∆Hأنرب َٔ اسبد  T∆Sبازتفاع دزد١ اسبساز٠ ٜصبح اسبد 

 مالسعات

1- 

يًتفاعٌ ايتايٞ عٓد ايعسٚف ايكٝاض١ٝ بني ٌٖ جيسٟ ايتفاعٌ تًكا٥ٝا طاق١ نبظ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ اسطب  (11-1َجاٍ )

اّ ال عٓد ٖرٙ ايعسٚف؟ 
 مالحظة فً اسئلة طالة كبس الحرة ٌجب ذكر التفاعل تلمائً ام ال حتى وان ٌطلب ذلن فً السؤال

         2C6H6(l)    + 15O2(g)                           12CO2(g)        +   6H2O (l)      

∆Gf° C6H6(l)    =   173 k J/mol  ,  ∆Gf° CO2(g)   =   -394 k J/mol  ,  ∆Gf° H2O (l)   =  -237 k J/mol 
 احلــــــــــل/ ىظتخذو العالق٘ التالٔ٘

  

 
يًتفاعٌ ايتايٞ عٓد ايعسٚف ايكٝاض١ٝ بني ٌٖ جيسٟ ايتفاعٌ طاق١ نبظ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ اسطب ( 1-14متسٜٔ )

 اّ ال عٓد ٖرٙ ايعسٚف؟تًكا٥ٝا 

         2NO(g)    + O2(g)                                  2NO2(g)         
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 / 2017الجشمْدآينو  التطبٔكٕ/ طبع٘ –مَيذ الظْداىٕ /الفصل االّل 

 
 

 

 
 
 
 
 

 ددٍٚ ًٜدص ايدٚاٍ ايجسَٛدآُٜه١ٝ َٔ سٝح ايٛسدات ٚاالغازات 

 َٔ اض١ً٦ ايفصٌ  12ضؤاٍ  )َِٗ ددا(

 ــــ + ايٛسد٠ ايداي١

 ايع١ًُٝ باعج١ ايع١ًُٝ َاص١ kJ/mol االْجاييب

 ايع١ًُٝ غري عػٛا١ٝ٥ ايع١ًُٝ عػٛا١ٝ٥ J/K.mol االْرتٚبٞ

 ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥ ايع١ًُٝ غري تًكا١ٝ٥ kJ/mol طاق١ نبظ اسبس٠

 مً اطٝل٘ الفصل علل ما ٓأتٕ ّفل عالق٘ نبع 30الظؤال 

 مع امجل٘ اضافٔ٘ اخشٚ ّّادبات.
 ع١ًُٝ اْصٗاز ازبًٝد تًكا١ٝ٥ بايعسٚف االعتٝاد١ٜ. -1

 ضايب١  G∆ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 َٛدب١. H∆ايع١ًُٝ َاص١ يًشساز٠   -2

  َٛدب١ ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايٓعاّ اىل ايالْعاّ اٟ -3

 H∆َٔ اسبد  < T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 ـــ =  )ـــ أنرب )  +  = (+) – (+)                     

 ـ ال ٜتشًٌ املا٤ اىل عٓاصسٙ االٚي١ٝ بايعسٚف االعتٝاد2١ٜ

 َٛدب١.   G∆ايع١ًُٝ غري تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 َٛدب١. H∆ـ ايع١ًُٝ َاص١ يًشساز٠ 2

 َٛدب١  ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايٓعاّ اىل ايالْعاّ اٟ -3

 H∆َٔ اسبد  > T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 + =  )ـــ اصػس )  +  = (+) – (+)                    

 يف املا٤ ٜٚبعح سساز٠ عاي١ٝ. SO2ـ ٜرٚب غاش 3

 ضايب١.   G∆ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 ضايب٘. H∆ـ ايع١ًُٝ باعج١ يًشساز٠ 2

 ضايب١.  ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايالْعاّ اىل ايٓعاّ اٟ -3

 H∆َٔ اسبد  > T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 ــــ =  )+ اصػس )  ــ  = (ــ) – (ــ)                   

 ـ ال تتفهو نازبْٛات ايهايطّٝٛ باسبساز٠ االعتٝاد١ٜ.4

 َٛدب١.   G∆ايع١ًُٝ غري تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 َٛدب١. H∆ـ ايع١ًُٝ َاص١ يًشساز٠ 2

 َٛدب١  ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايٓعاّ اىل ايالْعاّ اٟ -3

 H∆َٔ اسبد  > T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 + =  )ـــ اصػس )  +  = (+) – (+)                    



 

 (33( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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تًكا٥ٞ دا٥ُا  بدزدات اسبساز٠  IIـ تفهو اٚنطٝد ايص٥بل 5

 ايعاي١ٝ

 ضايب٘.   G∆ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 َٛدب١. H∆ـ ايع١ًُٝ َاص١ يًشساز٠ 2

 َٛدب١  ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايٓعاّ اىل ايالْعاّ اٟ -3

 H∆َٔ اسبد  < T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 ـــ =  )ـــ انرب )  +  = (+) – (+)                    

تًكا٥ٝا بدزدات اسبساز٠ املٓدفط١ ٚيٝظ ايعسٚف  ـ ٜتذُد املا6٤

 االعتٝاد١ٜ؟

 ضايب٘.   G∆ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 ضايب٘. H∆ـ ايع١ًُٝ باعج١ يًشساز٠ 2

 ضايب١  ∆Sايٓعاّ اٟايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايالْعاّ اىل  -3

 H∆َٔ اسبد  > T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 ـــ =  )+ اصػس ) ـــ  = (ــــ) – (ــــ)                   

 ٜتشًٌ االٚشٕٚ اىل االٚنطذني تًكا٥ٝا بايعسٚف االعتٝاد١ٜ -7

 ضايب٘.   G∆ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 .َٛدب١   H∆يًشساز٠  َاص١ ـ ايع١ًُٝ 2

  َٛدب١  ∆Sْعاّ اٟالٓعاّ اىل ايايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ اي -3

 H∆َٔ اسبد  < T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
                   (+) – (+) =  + ( ( 

ـــ  

انرب    ـــ =  

بعض االَالح ترٚب تًكا٥ٝا بايسغِ اْ٘ ع١ًُٝ ذٚباْٗا  -8

 تصاسبٗا اَتصاص سساز٠

 ضايب٘.   G∆ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 َٛدب١. H∆ـ ايع١ًُٝ َاص١ يًشساز٠ 2

 َٛدب١  ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايٓعاّ اىل ايالْعاّ اٟ -3

 H∆َٔ اسبد  < T∆Sٚاسبد 

            ∆G = ∆H - T∆S  
 ـــ =  )ـــ انرب )  +  = (+) – (+)                    

 اَج١ً اضاف١ٝ ٚٚادبات

 

 

 

 

 

 

 

 عدّ سدٚخ ايٓد٣ يف فصٌ ايصٝف

 ايػتا٤ضكٛط االَطاز يف فصٌ 

 

 

 

 

 

 



 

 (34( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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للتفاعل  °r°H∆ ّ ∆Srميهً اطتخذاو عالق٘ نبع ارا مت قٔاغ قٔن٘ 

 .علٙ الصْسٗ اآلتٔ٘ 1atmّضػط  °25Cعيذ العشّف الكٔاطٔ٘ 

 

 

 للتفاعل االتٕ G°r∆دذ قٔن٘ ( 1-15طؤال ) 

2CO2(g)                             2CO(g) +O2 

 الزٖ جيشٖ بالعشّف الكٔاطٔ٘ ارا اعطٔت املعلْمات االتٔ٘

∆H°f (CO) = -110.5 kJ/mol   ∆H°f (CO2) = -393.5 kJ/mol 
S° (CO) = 198 J/K.mol   S° (CO2) = 214 J/K.mol   S° (O2) = 205 J/K.mol 

 الحــــــــــــل/ 
    H°r∆جنذ اّال قٔن٘ 

∆Hr° = ∑ n∆Hf° (P)  – ∑ n∆Hf° (R) 

∆Hr° = [(2∆Hf° CO2(g))  ]   – [(2∆Hf° CO(g))   +( ∆Hf° O2(g))] 
∆Hr° = [(2 X-393.5)]   – [ (2 X -110.5) + (0)] 

                        ∆Hr° =  (– 787) – (– 221) = – 566 k J/mol 
 S°r∆ثه جنذ قٔن٘   

∆Sr° = ∑ nS° (Products)  - ∑ nS° (Reactants) 
∆Sr° = [ 2S° (CO2) ] – [ 2S° (CO)+S°(O2)]  

∆Sr° = [ (2 X 214) ] – [ (2 X 198)  + 205]  
                         ∆Sr° = (428) – (601) = - 173 J/K.mol 

 

  k.J/K.molبْسذٗ  S°r∆حنْل االٌ قٔن٘ 

      ∆Sr° (kJ/K. mol )= - 173 J/K. mol X 
   

      
  = – 0. 173 k.J/K. mol 

 T(K) = 25 + 273 = 298 K 
∆Gr° =  ∆Hr° - T∆S r° 

∆Gr° =  –566 kJ/ mol – (298 K  × – 0. 173 k.J/K. mol) 
∆Gr° =  –566 kJ/ mol – (– 51.554 kJ/ mol)= – 514.4 kJ/ mol 

 ..طالب٘ فالتفاعل جيشٖ بؼهل تلكاٜٕ °Gr∆مبا اٌ قٔن٘ 



 

 (35( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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  للتفاعل التالٕ (22 - 1طؤال )

         2H2(g)  + O2(g)                              2H2O(g) 

  J/K.molللتفاعل بْسذات  °Sr∆أسظب قٔن٘ 

 G°f (H2O) = -228KJ/mol  /∆H°f (H2O) = -242KJ/mol∆علما ان    
 الحــــــــــل/ 

 للتفاعل  H°r∆ىظتخشز قٔن٘ 

∆Hr° = ∑ n∆Hf° (P)  – ∑ n∆Hf° (R) 
∆Hr° = [ (2∆Hf° H2O)]   – [(2∆Hf°H2)  +( ∆Hf°O2)] 
∆Hr° = [(2 X-242)]   – [ (0)  + (0)] = -484 kJ/mol 

 
 للتفاعل  G°r∆ىظتخشز قٔن٘ 

∆Gr° = ∑ n∆Gf° (P)  – ∑ n∆Gf° (R) 
∆Gr° = [ (2∆Gf° H2O)]   – [(2∆Gf°H2)  +( ∆Gf°O2)] 
∆HGr° = [(2 X-228)]   – [ (0)  + (0)] = -456 kJ/mol 

 
 Kاىل  °C  حنْل دسد٘ احلشاسٗ مً 

                              T(K)   = t(C°)  + 273 = 25 + 273 = 298 K 
 

∆Gr° =  ∆Hr° - T∆S r° 
T∆S°r = ∆Hr° - ∆G°r 

∆S°r = 
∆  ° − ∆ ° 

  
 

∆S°r = 
−     /          /   

     
 = 

−      /   

     
 =- 0.094 kJ/K.mol 

∆S°r(J/K.mol) = 0.094kJ/K.mol X 1000 J/kJ =-94J/K.mol 

 
 

 

 
 

 H°r    ٚ∆H°f∆ْٚفظ االَس ٜٓطبل ع٢ً  G°r  ٚ   ∆G°f∆اْتب٘ دٝدا ٚفسم بني 

 0 =يًترنري قِٝ االْجاييب ٚايطاق١ اسبس٠ يًعٓاصس يف سايتٗا ايكٝاض١ٝ 
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 (1-12مجال )

  C2H5OH(l)    +  3O2(g)                 2CO2(g)     + 3H2O(l):    للتفاعل األتً

 باالطتعاى٘ باملعلْمات التالٔ٘.

S° J/K. mol ∆Hf° kJ/ mol المادة 

161 -278 C2H5OH(l) 

205 0 O2(g) 

214 -394 CO2(g) 

70 -286 H2O(l) 

 عيذ العشّف الكٔاطٔ٘.   °Gr∆ ز(   °Sr∆ب(    °Hr∆ أسظب أ(

    °Hr∆احلل / أ ( سظاب  

∆Hr° = ∑ n∆Hf° )Products(  – ∑ n∆Hf° )Reactants( 
∆Hr° = [2∆Hf°)CO2(  +3∆Hf°)H2O)] – [∆Hf° )C2H5OH(+3∆Hf°)O2)] 

∆Hr° = [)2X–394)  +(3 X –286)] – [–278+  (3 X 0)] 
∆Hr° = [)–788)  +(–858)] – [–278]= –1368 kJ/ mol 

    °Sr∆ب ( سظاب  

∆Sr° = ∑ nS° )Products(  – ∑ nS° )Reactants( 
∆Sr° = [2S°)CO2(  +3S°)H2O)] – [S° )C2H5OH(+3S°)O2)] 

∆Sr° = [)2X214(  +)3 X 70(] – [ 161+  (3 X 205)] 
∆Sr° = [(428)  +(210)] – [ 161 +615]= –138 J/K. mol 

   ∆Sr° (kJ/K. mol ) = - 138 J/K. mol   X 
𝟏𝑲𝑱

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑱
  = – 0. 138 k.J/K. mol 

 

 Kاىل  °C  حنْل دسد٘ احلشاسٗ مً  °Gr∆دـ( سظاب 

                              T)K(   = t)C°(  + 273 = 25 + 273 = 298 K 

∆Gr° =  ∆Hr° - T∆S r° 

∆Gr° =  –1368 kJ/ mol – (298K X – 0. 138 k.J/K. mol) 

∆Gr° =  –1368 kJ/ mol – (–41.124 kJ/ mol)= – 1327 kJ/ mol 



 

 (37( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   

 

  / 2017الجشمْدآينو  التطبٔكٕ/ طبع٘ –مَيذ الظْداىٕ /الفصل االّل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 األتٞ عٓد ايعسٚف ايكٝاض١ٝ  يًتفاعٌ °Gr∆اسطب ( 1-13متسٜٔ )

         C5H12(l)    + 8O2(g)                                     5CO2(g)        +   6H2O (l) 
  kJ/ mol 3536-ٚناْت تطاٟٚ    °Hr∆سٝح مت سطاب ق١ُٝ   

 J/K. mol 374ٚناْت =  °Sr∆ٚنريو مت سطاب 

 k.J/K. molاىل  °Sr∆اسبـــــــــٌ/ اٚال حنٍٛ ٚسدات 

         ∆Sr° (kJ/K. mol ) = 374 J/K. mol   X 
 𝐾𝐽

 000 𝐽
  =  0. 374 k.J/K. mol 

 Kاىل  °C  حنٍٛ دزد١ اسبساز٠ َٔ 

                              T)K(   = t)C°(  + 273 = 25 + 273 = 298 K 

∆Gr° =  ∆Hr° - T∆S r° 

∆Gr° =  -3536 kJ/ mol – (298K X 0. 374 k.J/K. mol) 

∆Gr° =  -3536 kJ/ mol – (111.425 kJ/ mol)=- 3647.425 kJ/ mol 

 ( اذا نإ يدٜٓا ايتفاعٌ األتٞ / ٚادــــــــــــــــــــــــــــــب1-14متسٜٔ )

         HCOOH                                 CO (g)        +   H2O (l) 
  kJ/ mol 16تطاٟٚ    °Hr∆فاذا ناْت ق١ُٝ   

 Sr°  =234 J/K. mol∆والتغٌر فً االنتروبً 

 1atmٚضػط  °25Cاسطب ق١ُٝ ايتػري يف ايطاق١ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ يًتفاعٌ عٓد ايعسٚف ايكٝاض١ٝ 

 ٌٖٚ ايتفاعٌ تًكا٥ٞ اّ غري تًكا٥ٞ

 -53.7kJ/molللتأكد من الحل سٌكون الناتج الجواب / 

 

 



 

 (38( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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(g) (g) 



 

 (39( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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 ـــــــــ١عادي١ االتٝـــــــــــــــــتتفهو نازبْٛات ايهايطّٝٛ سطب امل (11-1ضؤاٍ) 

          CaCO3(s)                              CaO(s)      +    CO2(g) 

 CaCO3و CaOو  CO2لكل من  H°f∆فاذا علمت ان S°r    =160 J/K.mol∆لٌمة  
 جدkJ/mol (-1207,-635,-393.5 )هً على التوالً بوحدات  
  

  

                                      

 
 

 
 

 

 

 

 ايتفاعٌ املاص

 يًشساز٠ فٝ٘ ميتص

 ايٓعاّ اسبساز٠                   طاق١ 

 َٔ احملٝط

                                    

 

  0   > ∆H   او  ∆H = + 

CaO  +  CO2 

CaCO3 



 

 (40( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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25+ 273 298K 

0.042 K 
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 (42( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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 سطاب اْرتٚبٞ ايتػريات ايفٝصٜا١ٝ٥ 1-17

 ٖٞ ايدزد١ اييت تتشٍٛ بٗا املاد٠ َٔ سايتٗا ايصًب١ اىل ايطا١ً٥. (Tmاالْصٗاز )دزد١ سساز٠ 

 ٖٞ ايدزد١ اييت تتشٍٛ بٗا املاد٠ َٔ سايتٗا ايطا١ً٥ اىل ايػاش١ٜ. (Tbدزد١ سساز٠ ايػًٝإ )

  ان هاتان الدرجتان االنصهار والغليان جتزيان عندما حيدث اتزان بني ضغط خبار املاء الصلب او السائل مع الضغط

 =  ∆التالٌة  عند هذه الدرجاث = صفز اي تصبح عالقت كبس بالصىرة G∆اجلىي هذا يعين ان قيمت 
∆ 

 
 

  وعلٌه ستكون معادلة االنصهار بالشكل∆     = 
∆    

  
 درجة االنصهار. Tmتعنً انصهار   fusحٌث  

 =     ∆ومعادلة التبخر )الغلٌان( 
∆    

  
 درجة الغلٌان. Tbتعنً تبخر  vapحٌث  

  وجد العالم تروتن ان لٌمة∆S = 85J/K.mol  ًألغلب السوائل لذا تصبح معادلة الغلٌان بالشكل االت 

 
   

 
.    = 

∆    

  
 

  مالحظة/ هذه المعادلة نستخدمها عندما ال نجد انتروبً معطى او مطلوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اذا عًُت إ دزد١  kJ/molيًٗهطإ عٓد االتصإ بٛسد٠  Hvap∆( اسطب اْجاييب ايتبدس 1-13َجاٍ )

 ؟ 69C =غًٝاْ٘ 

 احلاااااااٌ/ حنٍٛ دزد١ احلساز٠ َٔ ايطًٝٝصٟ اىل ايهًفٔ.

T)K(   = t)C°(  + 273 = 69 + 273 = 342 K 

𝟖𝟓𝐉/𝐊.𝐦𝐨𝐥 = 
∆𝑯𝒗𝒂𝒑

𝑻𝒃
 

                                 ∆Hvap = 85𝐉/𝐊.𝐦𝐨𝐥  X 342K = 29070 𝐉/𝐦𝐨𝐥 

∆Hvab° (J/. mol ) = 29070 J/. mol   X 
𝟏𝑲𝑱

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑱
  =  29.07 k.J/ mol 

 H2O(l)  = H2O(g)( اسطب ايتػري يف االْرتٚبٞ يًتشٍٛ االتٞ            1-15متسٜٔ )

 °44kJ/mol =∆Hvabعلما ان  °100Cعند درجة غلٌان 
اسبـــــــٌ/ 

T)K(   = t)C°(  + 273 = 100 + 273 = 373 K 

∆𝑺𝒗𝒂𝒑 = 
∆𝑯𝒗𝒂𝒑

𝑻𝒃
 

∆𝑺𝒗𝒂𝒑 = 
𝟒𝟒𝒌𝑱/𝒎𝒐𝒍

𝟑𝟕𝟑𝑲
 = 0.118𝒌𝑱/𝑲.𝒎𝒐𝒍 

∆Svap = 0.118kJ/K.mol  X 1000 J/kJ = 118 J/ K.mol 
 

 .85J/K.molملععِ ايطٛا٥ٌ ق١ُٝ ثابت٘ ٖٚٞ  Sr∆عًٌ/ ق١ُٝ 

 ز/ يٛدٛد تػاب٘ يف سسن١ دص٦ٜات ايطٛا٥ٌ ٚتسنٝبٗا ٚسسن١ اخبستٗا.

 

 45اذٖب اىل ص 

 26ضؤاٍ



 

 (43( ايجسَٛدآُٜو االٍٚ ايفصٌ   
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 اٟ تصبح ضايب١ الٕ عدد املٛالت قٌ ٚبايتايٞ بٓكصإ عدد املٛالت تكٌ ايعػٛا١ٝ٥

 ضايب٘.   G∆ايع١ًُٝ تًكا١ٝ٥  -1ز / 

 َٛدب١. H∆ـ ايع١ًُٝ َاص١ يًشساز٠ 2

 َٛدب١  ∆Sايع١ًُٝ ذبٍٛ َٔ ايٓعاّ اىل ايالْعاّ اٟ -3

 T∆Sَٔ اسبد  > H∆اٚ ميهٔ ايكٍٛ اسبد  H∆َٔ اسبد  < T∆Sٚاسبد 

            - أ   ٚعًٝ٘ ازبٛاب ايصشٝح فسع  
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 تكطِ ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ سطب ادباٙ ايتفاعٌ اىل

ٖٚٞ ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚاييت ٜتِ فٝٗا) عٓد ظسٚف َعٝٓة١ اضةتٗالى اسةد اٚ     :الْعهاض١ٝايتفاعالت غري ا -1

ميهٔ يًُٛاد ايٓادبة١ عٓةد ظةسٚف ايتفاعةٌ ْفطةٗا ايكةدز٠ عًة٢ إ         مجٝع املٛاد املتفاع١ً اضتٗالنا تاَا ٚال

تتفاعٌ يتهٜٛٔ املٛاد اييت تهْٛت َٓٗا. َجٌ أسرتام بٓصٜٔ ايطٝازات. 
 )التامة(

     NaOH   +    HCl                                   2NaCl  + H2O    
املٛاد املتفاع١ً اىل ْٛاتر يف بدا١ٜ ايتفاعٌ ٖٚٞ ايتفاعالت اييت ٜتِ فٝٗا ذبٍٛ  ايتفاعالت االْعهاض١ٝ: ة2

أخس٣ املٛاد اييت تهْٛت َٓٗا َس٠ٜٚهٕٛ يًُٛاد ايٓادب١ املكدز٠ ع٢ً إ تتفاعٌ َع بعطٗا يتهٜٛٔ 
 )غٌر التامة(

 أَج١ً ع٢ً تفاعالت اْعهاض١ٝ.

          N2(g)     + 3H2(g)                                       2NH3(g) 
 تػريات فٝصٜا١ٝ٥ َجٌ تبدس املا٤ )يف ْعاّ َػًل(.   اٚ 

                           H2O(l)                                  H2O(g)      
 ايتفاعالت االْعهاض١ٝ ٚ ساي١ االتصإ 2- 2

نُا ٚضشٓا إ اغًب ايتفاعالت االْعهاض١ٝ تطتُس بادباٖني َتعانطةني بعةسٚف ايتفاعةٌ ْفطةٗا َةجال عٓةد       

ٞ ايتفاعةٌ  يف بدا١ٜ ٖةرا ايتفاعةٌ ٜهةٕٛ    االَْٛٝا يتهٜٛٔ غاش  N2َع غاش  H2ظسٚف َٓاضب١ ٜتفاعٌ غاش   أَةاَ

بادباٙ تهٜٛٔ االَْٛٝا مبسٚز ايٛقت ٚبصٜةاد٠ تسنٝةص االَْٛٝةا تتشًةٌ االَْٛٝةا       Rfضسٜعا ٖٚٛ تفاعٌ ضسٜع ٜسَص 

ٜطةتُس نةٌ    )ضةسع١ ايتفاعةٌ اشبًفةٞ(    Rbاهلٝةدزٚدني ٚايةٓرتٚدني بطةسع١ َكةدازٖا        ايٓادبة١ يتهةٜٛٔ غةاش   

ايتفاعًني باالدباٖني املتعانطني ست٢ ٜصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١ َعٝٓة١ تتطةا٣ٚ عٓةدٖا ضةسعيت ايتفاعةٌ االَةاَٞ       

 ( فٝصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١ تدع٢ حباي١ االتصإ ايهُٝا٥ٞ Rb  =Rfٚاشبًفٞ )

                   N2(g)     + 3H2(g)            kf                2NH3(g)      
                                                            kb 

 متجٌ ثابت ضسع١ ايتفاعٌ اشبًفٞ Kbمتجٌ ثابت ضسع١ ايتفاعٌ األَاَٞ ٚ  kfسٝح 

  الكٌمٌائً بالتعرٌف ادناهتظهر التفاعالت التً تصل حالة اتزان انها توقف لكنها فً الحقٌقة ال تزال مستمرة فً االتجاهٌن وعلٌه ٌعرف االتزان 

ٖٞ ساي١ اتصإ دٜٓاَٝهٞ )سسنٞ( ٚيٝطت ساي١ اتصإ )ضانٔ(  االتصإ ايهُٝٝا٥ٞ :

 اٟ إ ايتفاعٌ َطتُس ٚبهال االدباٖني األَاَٞ ٚاشبًفٞ باملكدز٠ ٚايطسع١ ذاتٗا.

 ايتفاعالت االْعهاض١ٝ املتذاْط١ ٚغري املتذاْط١ 2-3

ٖٞ ايتفاعالت اييت ٜهٕٛ فٝٗا املٛاد املتفاع١ً ٚاملٛاد ايٓادب١ يف طٛز ٚاسةد   -: ايتفاعالت االْعهاض١ٝ املتذاْط١ 

 ٖٚٞ دبسٟ دا٥ُا يف ْعاّ َػًل. َٚٔ االَج١ً عًٝٗا.

                          H2(g)      + I2(g)                       2HI(g) 

ٖٞ ايتفاعالت اييت ٜهٕٛ فٝٗا املٛاد املتفاع١ً ٚاملةٛاد ايٓادبة١ يف طةٛز     -املتذاْط١ : غري ايتفاعالت االْعهاض١ٝ 

 ٖٚٞ دبسٟ دا٥ُا يف ْعاّ َػًل. َٚٔ االَج١ً عًٝٗا. خمتًف 

                       2Hg(l)     + O2(g)                           2HgO(s)  
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 ساي١ االتصإ ٚقإْٛ فع١ً ايهت١ً 2-4

عٓد خًط ٍَٛ ٚاسد َٔ غةاش اهلٝةدزٚدني َةع َةٍٛ ٚاسةد َةٔ غةاش ايٝةٛد يف اْةا٤ ايتفاعةٌ يتهةٜٛٔ غةاش ٜٛدٜةد              

 ٍَٛ َٔ غاش ٜٛدٜد اهلٝدزٚدني.  2فاملفسٚض إ ٜتهٕٛ  ° 445Cاهلٝدزٚدني عٓد 

                       H2(g)     + I2(g)                               2HI(g)      
ٚ     %78يهٔ ٚدد عًُٝا إ اشبًٝط يف ساي١ االتصإ ايدٜٓاَٝهٞ ذنتٟٛ  َةٔ   %11َةٔ غةاش ٜٛدٜةد اهلٝةدزٚدني 

 ٜعطٞ اشبًٝط ْفظ ايٓطب. HIغاشٟ ايٝٛد ٚاهلٝدزٚدني ٚبايعهظ اٜطا اذا ضدٔ غاش 

   تعسف بكإْٛ فعٌ ايهت١ًاٟ ٖٓاى عالق١ بني ضسع١ ايتفاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ ٚتسانٝص املٛاد 

عٓد ثبٛت دزد١ اسبساز٠ فإ ضسع١ ايتفاعٌ ايهُٝٝا٥ٞ يف  ايهت١ً : قإْٛ فعٌ

 ٚايٓادبة١  اٟ ادباٙ نإ تتٓاضب طسدٜا َةع ايرتانٝةص املٛالزٜة١ يًُةٛاد املتفاعًة١     

 َسفٛع اىل اع ميجٌ عدد املٛالت املٛضٛع اَاّ نٌ َاد٠ يف املعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥.

 ٚعٓد تطبٝل قإْٛ فعٌ ايهت١ً ٚيًتفاعٌ اعالٙ

                 N2(g)     + 3H2(g)            kf               2NH3(g)      
                                                           kb 

 ايهت١ً ناالتٞميهٔ ايتعبري عٔ ضسع١ ايتفاعٌ األَاَٞ ٚضسع١ ايتفاعٌ اشبًفٞ زٜاضٝا ٚسطب قإْٛ فعٌ 

 
 

  
 

 ثابت  االتصإ  2-5

 اغتكام َعادي١ ثابت االتصإ

 يٓفسض يدٜٓا ايتفاعٌ االْعهاضٞ املتصٕ االتٞ.

                       aA+ bB                                    gG   +    hH  
  جند األَاَٞعٓد تطبٝل قإْٛ فعٌ ايهت١ً بايٓطب١ يًتفاعٌ                                                                         

Rf = Kf [A]a[b]b                  (1) 
 إ  جندااَا عٓد تطبٝل قإْٛ فعٌ ايهت١ً بايٓطب١ يًتفاعٌ اشبًفٞ 

Rb = Kb [G]g[H]h                  (2) 
 ضسع١ ايتفاعٌ اشبًفٞ ٚعًٝ٘ =عٓد سصٍٛ االتصإ فإ ضسع١ ايتفاعٌ االَاَٞ 

Kf [A]a[b]b  = Kb [G]g[H]h           (3) 
 .ميهٔ اسبصٍٛ ع٢ً ايعالق١ ايتاي١ٝ 3ٚبرتتٝب َعادي١ 

                 
  

   
 = 

        

        
                 (4) 

 بٗرا ايػهٌ. 4يرا تصبح َعادي١  Keq ٖٛ َكداز ثابت اخس ٜعسف بجابت االتصإ kbع٢ً ق١ُٝ ثابت   kfإ قط١ُ ثابت ق١ُٝ  

                 Keq = 
        

        
            (5) 

Rf = Kf [N2][H2]
3 

Rb=Kb[NH3]
2
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ٚثابت تٓاضب ضسع١ ايتفاعٌ  األَاَٖٞٛ ايٓطب١ بني ثابت تٓاضب ضسع١ ايتفاعٌ : Keqثابت االتصإ  

  اشبًفٞ

 Kpثابت االتصإ بدالي١ ايطػٛط ازبص١ٝ٥  KCثابت االتصإ بدالي١ ايرتانٝص املٛالز١ٜ 

ساصٌ ضسب ايرتانٝص املٛالزٜة١ يًُةٛاد ايٓادبة١ عٓةد     

االتصإ َكطَٛا ع٢ً ساصٌ ضةسب ايرتانٝةص املٛالزٜة١    

يًُٛاد املتفاع١ً نٌ َٓٗا َسفٛع الع عدد َٛالتٗا يف 

 َعادي١ ايتفاعٌ املٛش١ْٚ.

سب ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ  يًُةٛاد ايٓادبة١ عٓةد    ساصٌ ض

االتصإ َكطَٛا ع٢ً ساصٌ ضةسب ايطةػٛط ازبص٦ٜٝة١     

يًُٛاد املتفاع١ً نٌ َٓٗا َسفٛع الع عدد َٛالتٗا يف 

 َعادي١ ايتفاعٌ املٛش١ْٚ.

 

Kc = 
        

        
            (6) 

 

Kp = 
  

     
      

  

  
           

             (7) 

 يًتفاعٌ املتصٕ االتٞ (1- 2َجاٍ )

      N2(g)     + 3H2(g)                     kf               2NH3(g)      

                                                              kb 
اسطب  0.05ٜطاٟٚ   kbٚثابت ضسع١ ايتفاعٌ اشبًفٞ  0.11ٜطاٟٚ    kfٚدد إ ثابت ضسع١ ايتفاعٌ األَاَٞ 

  Keqثابت االتصإ 

 الحــــــــــل/

Keq = 
  

  
  = 

    

    
  = 2.2 

 اشبًفٞ ي٘ٚثابت ضسع١ ايتفاعٌ  4.24ٜطاٟٚ  eqkتفاعٌ َا َتصٕ ثابت االتصإ ي٘  ( 1- 2متسٜٔ )

 kb  = 0.02  ٌاألَاَٞاسطب ثابت ضسع١ ايتفاع kf  

 الحــــــــــل/

Keq = 
  

  
                             kf = keq    X  kb        

kf = 4.24    X  0.02 = 0.0848 

 kf  = 2.2 ٚثابت ضسع١ ايتفاعٌ االَاَٞ ي٘ 8.8ٜطاٟٚ  keqتفاعٌ َا َتصٕ ثابت االتصإ ي٘   (1اضايف)  

   bK اشبًفٞاسطب ثابت ضسع١ ايتفاعٌ 
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 انتب ثابت االتصإ بدالي١ ايرتانٝص املٛالز١ٜ ٚايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ يًتفاعالت ايتاي١ٝ( 2-2متسٜٔ  ) 

                       2CO2(g)                                             2CO(g)  + O2(g)   
                       3O2(g)                                                2O3(g) 
                       CO(g)     + Cl2(g)                                 COCl2(g)     
                       H2O(g)     + C(s)                                  CO(g)      +   H2(g)     
                      2ZnS (S)  + 3O2(g)                       2ZnO(S)  +   2SO2(g) 
                       C6H5COOH(aq)                           C6H5COO

-
(aq) + H

+
(aq) 

                       2NO2(g)  + 7H2(g)                            2NH3(g)   + 4H2O(g)         
 Kc Kp زقِ ايتفاعٌ

 االٍٚ

Kc = 
         

            
 Kp = 

       
            

       
  

 ايجاْٞ )ٚادب(

 

 

  

 = Kc ايجايح
        

         
 Kp = 

          

      
            

 

  ايسابع)ٚادب(
 

 

 اشباَظ
Kc = 

      

     
 Kp = 

       
  

      
  

 = Kc ايطادع
              

            
 )الن جمٌع المحالٌل مائٌة( 1 

   ايطابع)ٚادب(

  

 َالسعات ١َُٗ ددا ددا .

( ٕيف ايتفاعالت املتذاْط١ َٔ ايطٛز ايػاشٟ دنب إ ٜػتٌُ ثابت االتصاKc  ٚKp.ع٢ً مجٝع املٛاد ) 

 يف ايتفاعالت غري املتذاْط١ ٚاييت ذبتٟٛ َٛاد بأنجس َٔ طٛز فتشرف تٌُٗ املٛاد ايصًب١ ٚاملٛاد

 ٚتبك٢ ايػاش١ٜ ٚاحملايٌٝ املا١ٝ٥. Kcايطا١ً٥ بايٓطب١ ٍ 

 فتٌُٗ ايصًب١ ٚايطا١ً٥ ٚست٢ احملايٌٝ املا١ٝ٥. Kpبُٝٓا ٍ 

 ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ.انتب ثابت االتصإ بدالي١ ايرتانٝص ٚبدالي١  َجاٍ عاّ 

2A(g)   + 3B(l)                           C(aq)  + 3D(s) 

Kc =  
 C 

   𝐀 𝟐
                    Kp = 

𝟏

𝐏𝐀
𝟐 
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 سطاب ثابت  االتصإ  2-6

 أْٛاع َٔ املطا٥ٌ سبطاب ثابت االتصإ. 4ٖٓاى 

تهٕٛ مجٝع تسانٝص املٛاد املتفاع١ً ٚايٓادب١ َع١ًَٛ سٝح ٜتِ تعٜٛض ٖرٙ ايكِٝ يف  - ايٓٛع االٍٚ :

إ اٟ تفاعٌ يف ساي١ اتصإ ٚدنسٟ عٓد )عالق١ ثابت االتصإ يًتفاعٌ املعني عٓد دزد١ سساز٠ ثابت١ 

 (ثابت١ َُٗا تػريت تسانٝص املٛاد املتفاع١ً ٚايٓادب١. Keqدزد١ سساز٠  ثابت١ تهٕٛ ق١ُٝ 

 يًتفاعٌ االتٞ : Keqدد ق١ُٝ   2َجاٍ اضايف

                       2CH4(g)                             C2H2(g)  + 3H2(g)  
 يف دزد١ سساز٠ َع١ٓٝ عٓد سصٍٛ االتصإ ٖٞ اذا عًُت إ تسانٝص

[CH4] = 0.02M           , [C2H2] = 0.05M   , [H2] = 0.143M 

 Kcاسبٌ / مبا اْ٘ َعط٢ تسانٝص يرا ضٓطتددّ عالق١ 

Kc = 
           

 C    
      Kc = 

              

       
 = 0.365 

مالحظة : من املكنن ان جيعل تسكَص نوائُ جموٌل ًباقُ الرتاكَص 

النوائَة معلٌمة ً ٍعطُ اٍضا ثابت االتصان من هري املعلٌمات ميكن 

 اضتخساج الرتكَص اجملوٌل الحظ املجال ادناي 

 للتفاعل التالُ  /3مجال اضايف

2CH4(g)                             C2H2(g)  + 3H2(g) 
عند  0.02M ًاملَجان  4M .0االضتَلني ًان تساكَص كل من   8 =اذا علنت ان ثابت االتصان 

        االتصان جد تسكَص غاش اهلَدزًجني عند االتصان
(0.2الجواب )  /

 

 

 

 َالسع١

الْ٘ اعط٢ تسانٝص نتبٓا 

 Keqبدٍ َٔ  Kcبايكإْٛ 
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تهٕٛ ق١ُٝ ثابت االتصإ َع١ًَٛ ٚتعط٢ تسانٝص اٚ ضػٛط دص١ٝ٦ٜ ابتدا١ٝ٥  - ايٓٛع ايجاْٞ :

تٛدد أَج١ً  )يًُٛاد املتفاع١ً َٚطًٛب تسانٝص املٛاد املتفاع١ً ٚايٓادب١ عٓد سصٍٛ االتصإ 

 ب ايتُٝص بني ايرتانٝص ٚايطػٛط االبتدا١ٝ٥ ٚايٓٗا١ٝ٥.يرا دن.ٜعطٞ ايٓٗا١ٝ٥ ٜٚسٜد االبتدا١ٝ٥(

 االتٞيًتفاعٌ  2-3))َجاٍ

H2(g)    + I2(g)                     2HI(g) 

يف ٚعا٤  H2   ٚ0.5  َٔ ٍَٛI2ٍَٛ َٔ  0.5خًط 

ٚصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١  430ٚحبساز٠ يرت ٚاسد سذُ٘ 

 =هلرا ايتفاعٌ  Kcاالتصإ فٛدد إ ثابت االتصإ 

 اسطب ايرتانٝص اييت متجٌ َصٜر االتصإ. 5.29

     √  =   2.3عًُا إ 

 اسبةةةةةةةةةةةٌ/

M = 
 

    
  

       

  
 = 0.5 M 

 

 H2(g)     +      I2(g)                   2HI(g)            

0.5                 0.5                       0   
-X                   -X                      +2X       
0.5 – X         0.5 – X                 2X 

Kc =  
     

             

5.29=  
     

         –        –   
 

5.29 =  
     

         –    
ايطسفني جنرز        

2.3 =  
    

         –   
 

                              2X = 1.15  
  2.3X ةةة

4.3 X = 1.15 

                        X = 
    

   
  = 0.267 M 

 يرا ايرتانٝص عٓد االتصإ  

[H2] =[I2] = 0.500 – 0.267 = 0.233M 
     ,  [HI] = 2  X 0.267 = 0.534M 

 

 يًتفاعٌ االتٞ ( 2-3) متسٜٔ

H2(g)  + Br2(g)                  2HBr(g) 
يف ٚعا٤  H2   ٚ0.4  َٔ ٍَٛBr2ٍَٛ َٔ  0.4 ٚضع

ٚصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١  425ٚحبساز٠ يرت ٚاسد سذُ٘ 

 =هلرا ايتفاعٌ  Kcاالتصإ فٛدد إ ثابت االتصإ 

 اسطب ايرتانٝص اييت متجٌ َصٜر االتصإ. 0.25

 

 اسبةةةةةةةةةةةٌ/

M = 
 

    
  

       

  
 = 0.4 M 

 

 H2(g)     +   Br2(g)                   2HBr(g)            
0.4                 0.4                       0   
-X                   -X                      +2X       
0.4 – X         0.4 – X                 2X 

Kc =  
      

             
 

0.25=  
     

         –        –   
 

0.25 =  
     

         –    
ايطسفني جنرز        

0.5 =  
    

         –   
 

                              2X = 0.2  
  0.5X ةةة

2.5 X = 0.2 

                        X = 
   

   
  = 0.08 M 

 يرا ايرتانٝص عٓد االتصإ  

[H2] =[Br2] = 0.40 – 0.08 = 0. 32M 
 

     ,  [HBr2] = 2  X 0.08 = 0.16M 
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 يًتفاعٌ ايتايٞ املتصٕ 4اضايف َجاٍ

H2(g)    + I2(g)                     2HI(g) 

َٔ غاش   3atmخًط  يرت  1يف ٚعا٤ سذُ٘ 

H2 َٚجًٗا َٔ غاشI2  ٕٚعٓد ايٛصٍٛ اىل ساي١ االتصا

ٚدد إ ق١ُٝ ثابت االتصإ بدالي١ ايطػٛط 

10 =ازبص١ٝ٦ٜ
 دد ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ عٓد االتصإ. 4

 اسبةةةةةةةةةةةٌ/

 

 H2(g)     +      I2(g)                   2HI(g)              

3                     3                            0  
  -X                   -X                      +2X       
3 – X            3 – X                        2X 

KP =  
   

 

                

10
4
=  

     

       –      –   
 

10
4
 =  

     

       –    
ايطسفني جنرز        

100 =  
  

       
 

                              2X = 300  - 100X  
102 X = 300 

                        X = 
   

   
  = 2.94 atm 

 عٓد االتصإ  ايطػٛط يرا  

PH2 =PI2 = 3 – 2.94 = 0.06atm 

 

       PHI= 2  X 2.94 = 5.88 atm 
 

 / يًتفاعٌ ايتايٞ ايػاشٟ االفرتاض5َٞجاٍ اضايف

A    + B                     2C 
 ٘ ةةةةةةيف ٚعا٤ سذُ A   ٚ3  َٔ ٍَٛBٍَٛ َٔ  3 ٚضع

ٚصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ  َع١ٓٝ ٚحبساز٠ يرت 1.5

اسطب  25 =هلرا ايتفاعٌ  Kcفٛدد إ ثابت االتصإ 

 يرتانٝص اييت متجٌ َصٜر االتصإ.ا

 0.57  [C] =2.86= [B]= [A]االجوبة 

 اسبةةةةةةةةةةةٌ/
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 خمطط َِٗ ددا قبٌ ايدخٍٛ اىل ايٓٛع ايجايح ٚايسابع

 يٓفسض ايتفاعٌ ايتايٞ

قبل التفاعل اً التفكك -ادخل  –مصج  –ضخن  –ًضع            M                M                   0 

ناتج النطبة املئٌٍة –ما اضتولك  –ما حتلل  –ما تفكك             -X             -3X                +2X 

                                                          M-X          M-3X                2X  

           املتبقُ اً ما تبقى يف االناء اً ًجد انى ما تبقى              املتكٌن اً الناتج       

 نٌ ايرتانٝص يف ايفسض١ٝ ايجايج١ صبٗٛي١.اَا عباز٠ دد تسانٝص خًٝط االتصإ اٚ تسانٝص االتصإ اٚ ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥ فتعين  

 اذا نإ ايطؤاٍ يًطػٛط ْفظ املدطط متاَا فكط ْطع قِٝ ايطػٛط بدٍ قِٝ ايرتانٝص.  -1

 .ٚايجايح ايفسض١ٝ ايجايج١ايفسض١ٝ ايجا١ْٝ ٚايجاْٞ ايفسض١ٝ االٚىل االٍٚ ٜدعٞ صفٛف 3ة املدطط نُا َٛضح َٔ 2

اٚايطػٛط  خًٝط َصٜر االتصإ ٖرا ٜعين سطاب ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥ ضػٛط دص١ٝ٦ٜ  – اذا ذنس اسطب )تسانٝص( )عدد َٛالت ( -3

 عٓد االتصإ )ايفسض١ٝ ايجايج١(. ايٓٗا١ٝ٥ 

 (                                       -قبٌ  ايتفهو  –تسانٝص ابتدا١ٝ٥  –َصز  –ضدٔ  –ادخٌ  –ٚضع  –اذا ذنس )خًط  -4

 ٜعين إ قِٝ املٛاد املعطا٠ يف ايطؤاٍ اٚ اسٝاْا املطًٛب١ ٖٞ قِٝ ايرتانٝص االبتدا١ٝ٥ )ايفسض١ٝ االٚىل(.

يف ايرتانٝص اٚ ْطب١ ١ٜٛ٦َ يًتشًٌ ( َعٓاٙ ايتػري ْاتر  –ذبًٌ  –تفهو  –اذا ذنس ن١ًُ اضتًٗو مبكداز  -5

 ايطػٛط . ايفسض١ٝ ايجا١ْٝ.

عٓد ذنس املتبكٞ َٔ املتفاعالت اٚ َا تبك٢ يف االْا٤  اٚ ٚدد اْ٘ َا تبكٞ يف االْا٤ ٜعين ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥  -6

 َا تهٕٛ ٜعين ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥ يًٓٛاتر )ايجايج١(. اٚ اٚ ْتر يًُتفاعالت ٚيف ساي١ ذنس ن١ًُ املتهٕٛ

 ايه١ًٝ ميجٌ صبُٛع عدد املٛالت عٓد االتصإ يًُٛاد ايٓادب١ اٚ املتفاع١ً.عدد املٛالت  -7

nT = n1  +    n2   +   n3  + ………………. 

 ايطػط ايهًٞ ميجٌ صبُٛع ايطػٛط ازبص١ٝ٥ ايٓٗا١ٝ٥ عٓد يالتصإ يًُٛاد املتفاع١ً ٚايٓادب١. -8

PT = P1  +    P2   +   P3  + ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاد مبقداز
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فتفهو ايػاش  5Lيف ٚعا٤ ضعت٘  4O2Nَٔ غاش  0.625molيف أسد٣ ايتذازب ايع١ًُٝ ادخٌ  (2- 2َجاٍ ) 

سطب أ 0.025M =املتبكٞ N2O4تسنٝص سطب ايتفاعٌ ادْاٙ ٚعٓد ايٛصٍٛ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ ٚدد إ 

 هلرا ايتفاعٌ Kcق١ُٝ 

                        N2O4(g)                                            2NO2(g)    
 .الرتكَص االبتدائُ للنتفاعل أًالاحلــــــــــــــــــــل/ حنطب 

 M = 
 

    
  

         

  
 = 0.125 M 

                       N2O4(g)                                        2NO2(g)    

                                0.125                                                         0 
               - X                                                            +2X 
                              0.125 – X                                                 +2X 

   
(0.025)   

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٘ٚعًٝةةةة  0.025عٓد االتصإ =  [N2O4]ٍ َٔ َعطٝات ايطؤاٍ ايرتنٝص ايٓٗا٥ٞ 

 0.125 – X =0.025                          X = 0.125 – 0.025 = 0.1 M 
[NO2] = 2  X 0.1 = 0.2M 

     Kc =   
           

          
     Kc =  

      

            
 = 1.6 

 2CO2(g)                                    2CO(g)        +  O2(g)     يًتفاعٌ االتٞ( 2 -4متسٜٔ ) 

ٚعٓد ٚصٍٛ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ ٚدد   ٚبدزد١ سساز٠ َع١ٓٝ CO2ٍَٛ َٔ غاش  0.8ٚضع  يف ٚعا٤ سذُ٘ يرت ٚاسد 

 . Kcأسطب ن١ُٝ ايػاش قد اضتًٗهت  زبع إ 

 اسبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ/ حنطب أٚال  ايرتانٝص االبتدا١ٝ٥ يًُتفاعالت.

 M = 
 

    
  

       

  
 = 0.8 M  

                        2CO2(g)                                           2CO(g)   +      O2(g) 
                             0.8                                                        0                  0 
                           -2X                                                      +2X                + X 
                           0.8 – 2X                                                 2X                  X 

             2X = 
 

 
  (0.8)                   2 X = 0.2                    

 ٚعًٝ٘ ايرتانٝص عٓد االتصإ ناالتٞ 

[CO2]=0.8 – 2 x 0.1 =0.6M  [CO] = 2  ×  0.1 = 0.2M   [02] = 1 × 0.1 = 0.1M  
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ٜعطٞ ق١ُٝ ايرتانٝص االبتدا١ٝ٥ ٜٚعطٞ ق١ُٝ يًُتشًٌ اٚ املتفهو بايٓطب١ امل١ٜٛ٦  - ايٓٛع ايسابع:

 ب ثابت االتصإ؟ سٝح ْطتددّ ٖرا ايكإًْٛ)ايتػري يف ايرتنٝص( ٜٚط

  
  

 َطا٥ٌ ايفصٌ اشباص١ بايٓٛع ايسابع / ايٓطب١ امل١ٜٛ٦

 َٔ اض١ً٦ ايفصٌ(  2 -19ضؤاٍ)

اىل  N2O4َٔ ٍَٛ ٚاسد اذا ناْت دزد١ تفهو 

NO2  ٖٞ20%  1ط ػٚض 27عٓد دزد١ سساز٠atm 

 يًتفاعٌ. Kcاسطب ق١ُٝ  1Lٚيف اْا٤ سذُ٘ 

 الحـــــــــل/ 
 [M] = n  = ِ1الٕ اسبذL 

= N2O4لمتفكك من لالنسبة المئوٌة 
   المتفكك من    

التركيز االبتدائي     
 X  100% 

20 =   %
 المتفكك من    

 
 X      100% 

 =املتفهو 
  

   
  = 0.2M = X 

 N2O4(g)                     2NO2 (g)   
        1                                0 
       -X                             +2X 
  1 -  X                            2X 

 

 ٚعًٝ٘ ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥

[N2O4] = 1  -  0.2= 0.8M 
 
[NO] = 2 × 0.2= 0. 4M 
 

Kc = 
     

      
 

Kc = 
      

     
 = 0.2 

 

 عٔ ايٓٛع ايسابع    6َجاٍ اضايف

A2(g)                           2A (g)   
عٓةد   يرتيف اْا٤ تفاعٌ سذُ٘  A2َٔ  ٍَٛٚدد اْ٘ عٓد ٚضع 

ٌ اىل ساي١ االتصإ فٛدد اْ٘ ٜتشًٌ  ظسٚف قٝاض١ٝ ٜصٌ ايتفاع

1%  َٔA2 َا ق١ُٝKc ٌيًتفاع 

 اسبةةةةةٌ/ 

 فعدد املٛالت = ايرتانٝص املٛالز١ٜ 1Lمبا إ اسبذِ 

=  A2النسبة المئوٌة للمتحلل من 
المتحلل من  

التركيز االبتدائي
 X 100% 

1 =   %
المتحلل من  

  
 X      100% 

=  A2املتشًٌ َٔ 
 

   
   =0.01M  =X 

A2(g)                            2A (g)   
 1                                    0 
 - X                                +2X 
1- X                                 2X 

 

 ٚعًٝ٘ ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥

[A2] = 1- 0.01= 0.99M 
 
[A] = 2 × 0.01 = 0.02 

Kc = 
    

    
 

Kc = 
       

      
 = 4 X 10 

-4
 

 
 

=  Yمتفكك من للالنسبة المئوٌة 
𝐘المتحلل من   

𝐘 التركيز االبتدائي
  X  100% 
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 االٚىل َطا٥ٌ ايفصٌ اشباص١ باالْٛاع ايجالخ

 ٚنإ ضػط ايػاش قبٌ ايتفهويرت ٚاسد يف اْا٤ َػًل سذُ٘  NO2 اىل غاش N2O4ٜتفهو غاش  (2 -3ضؤاٍ  ) 

2atm ٕ3 =ايطػط ايهًٞٚبدزد١ سساز٠ َع١ٓٝ ٚصٌ  ايتفاعٌ ساي١ االتصإ فٛدد اatm سطب ا Kpٌيًتفاع 

                          N2O4(g)                                 2NO2(g)         

                            2                                        0                      
                           -X                                    +2X                 
                          2 - X                                  2X                    

PT  =  PN2O4   + PNO2   
 3  =  2   - X   + 2X    

3  =  2+ X                  X= 1atm 
 ٚعًٝ٘ ايطػٛط عٓد ساي١ االتصإ 

 ٚاسد سطب املعادي١ :سذُ٘ يرت يف اْا٤ َػًل  °240cاىل سساز٠ NOCl/عٓد تطدني غاش  2 -11

2NOCl(g)                      2NO(g)   + Cl2(g) 

ٜطةاٟٚ   NOClٚايطةػط ازبص٥ةٞ يػةاش     1atm =ٚعٓد ايٛصٍٛ اىل ساي١ االتصإ ٚدد إ ايطػط ايهًٞ ملصٜر االتةصإ  

0.4atm اسطب 

  عٓد ْفظ دزد١ اسبساز٠؟ Kpثابت االتصإ  -2           .قبٌ ايتشًٌ  NOClػاشي ايطػٛط ازبص٦ٜٞة 1

2NOCl(g)                      2NO(g)   + Cl2(g) 

Y                                   0             0 
-2X                               +2X          +X 

Y – 2X                             2X              X 
                                                             0. 4 atm  

PT  =  PNOCl   + PNO  + PCl2 
1 =     0.4  + 2X     +  X 

1 – 0.4  = 3X 
3X = 0.6               X = 0.2 atm 

 Y- 2X =0.4                                        االبتدا٥ٞ     NOClٚعًٝ٘ ضػط 

Y – 2(0.2) =0.4 
Y= 0.4 + 0.4 = 0.8atm 

 ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ عٓد االتصإ ب(

الضغط الكلي ليس له عالقة 

 بعدد الموالت  
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 ايتفاعٌ ايتايٞ دنسٟ بدٕٚ عاٌَ َطاعد2 -12 

N2O4(g)                              2NO2 (g) 
يػاش  NO2 ٚ0.4atmيػاش  6atm .1 =عٓد ٚصٍٛ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ ٚدد إ ايطػٛط ازبص١ٝ٥ 

N2O4  100عٓد سساز٠C°  

 .َاذا ذندخ يًطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ يًػاشات يف خًٝط االتصإ بعد اضاف١ ايعاٌَ املطاعد -KP      2اسطب ق١ُٝ  -1

 /الحـــــــــــــــل

Kp = 
       

   

           
 

Kp = 
        

      
 = 6.4 

 
( عٓد اضاف١ ايعاٌَ املطاعد فإ ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ ال تتأثس الٕ ايعاٌَ املطاعد ٜكًٌ َٔ شَٔ ٚصٍٛ ايتفاعٌ اىل 2

 ٚال ٜؤثس ال ع٢ً ساي١ االتصإ ٚال ع٢ً  ثابت االتصإ   )ٖرا املٛضٛع ٜاتٞ السكا يف يٞ غاتًٝ٘( ساي١ االتصإ

يف  2mole  َٔA  ٚ5mole  َٔBٚضع  A + aB                   2Cايتفاعٌ االفرتاضٞ         2 -14

َٚا تبك٢ ٍَٛ ٚاسد  Aٚحبساز٠ َع١ٓٝ ٚصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ فٛدد َا اضتًٗو َٔ يرت ٚاسد اْا٤ سذُ٘ 

َٔB  2mole   اسطبKc يًتفاعٌ ؟ 

 يرت 1الٕ اسبذِ     M=nاسبٌ /   

A   +    aB                      2C  

                                    2         5                         0 
                               -X      -aX                       +2X  
                              2-x       5-ax                      2X 

 ٚعًٝ٘    A = 1molمبا إ املطتًٗو َٔ  

 ٚعًٝ٘    B = 2molمبا إ املتبكٞ  َٔ 

  ٚعًٝ٘ ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥ ناالتٞ  
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 / يف ايتفاعٌ املتصٕ ايػاشٟ 16-2

PCl3(g)   + Cl2(g)                   PCl5(g) 
 ضةعف ازبص٥ةٞ يف االْةا٤ املػًةل     PCl3ٚدد إ ضػط 

ازبص٥ٞ ٚعٓةد ٚصةٍٛ ايتفاعةٌ اىل َٛضةع      Cl2 ضػط

  Cl2 االتةصإ بدزدة١ سةساز٠ َعٝٓة١ ٚدةد إ ضةػط      

 = KP فاذا عًُت إ  1atmٜطاٟٚ 
 

 
   

 ؟بدا١ٜ ايتفاعٌ Cl2     ٚ   PCl3فُا ضػط غاشٟ  

 اسبةةةةةةةةةةةةٌ/ 

PCl3(g) + Cl2(g)                  PCl5(g) 

   2Y            Y                       0 
 X                  + X ــ            X ــ   
2Y –X         Y – X                 X 
                                      1atm 

 وعلٌهCl2 =  1atm  من معطٌات السؤال ضغط
Y – X = 1                   X = Y – 1  

 عند االتزان =  PCl3وعلٌه ضغط 
PPcl3 = 2Y – X  
PPcl3 = 2Y – (Y – 1) 
PPcl3 = 2Y –Y + 1 
PPcl3 = Y + 1 

  Y-1عند االتزان =  PCl5واٌضا ضغط 

Kp = 
         

        
            

 

 

 
 = 

    

         
 

2Y – 2 = Y + 1 
Y = 3 atm Cl2 ضغط 

 فً بداٌة التفاعل  PCl3وعلٌه ضغط 

  =  2  x 3 = 6 atm  
 
 
 
 

 
 

  يف ايتفاعٌ املتصٕ 17-2

CO2(g)  + H2(g)            CO (g)+ H2O(g) 
َٔ َٛالت َتطا١ٜٚ مت خًط يرت ٚاسد ٚيف أْا٤ سذُ٘ 

CO2  ٚH2  2000ٚحبساز٠K  ٚصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١

االتصإ فٛدد إ عدد املٛالت ايه١ًٝ شبًٝط ايػاشات 

َا تسانٝص خًٝط االتصإ  3mole =عٓد االتصإ 

 ؟4ٜطاٟٚ Kcعًُا إ ثابت االتصإ 

 الحـــــــــــــل/
M = n    اسبذِ الٕ 1 يرت  

CO2(g)  + H2(g)            CO (g)+ H2O(g) 
  Y           Y                   0          0 
  -X         -X                   +X      +X 
 Y – X    Y – X               X         X 

nT  =  nCO2  + nH2  + nCO  + nH2O   
3 = (Y – X) + (Y-X)  + X  + X  
3 = 2Y 

Y = 
 

 
  = 1.5 mol = 1.5M 

Kc = 
         

          
 

4 = 
  

        
 نجذر الطرفٌن  

          2 = 
 

       
 

 X = 3 – 2X 
          3X = 3 
X = 1M 

 ٚعًٝ٘ ايرتانٝص عٓد االتصإ

[H2] =[CO2] = 1.5 – 1 = 0.5M 
[CO] =[H2O] = 1 M 

 

 

 
 

 ٚيٝظ ايعهظ؟ بدالي١ ملاذا اضتددَٓا 

ُٝٓا ٜهٕٛ ٖٓاى صبٗٛيني يف ايفسض١ٝ ٚتسٜد اضتدساز ْصٝش١/ س

اسدُٖا بدالي١ االخس ترنس ٜفطٌ االضتدساز بدالي١ َٔ ٜهٕٛ 

 ايفسض١ٝ(0مبفسدٙ باملعادي١ 

 

 انتب ٖٓا َالسع٘ ربص ايطؤاٍ اعالٙ

 ة ترنس ال ميهٔ اْصاٍ قإْٛ ايجابت اذا نإ ٖٓاى صبٗٛيني.1

 ة سُٝٓا ٜعطٞ َٛالت ن١ًٝ ع٢ً االغًب ٜهٕٛ اسبذِ يرت ٚاسد.2
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يف ٚعا٤ َػًل سذُ٘  HFَٔ غاش   4gٚضع /  18-2

2L  27عٓد دزد١ سساز٠c°  ٚتسى يف ايٛعا٤ املػًل

 ٜتفهو ست٢ مت االتصإ ايهُٝٝا٥ٞ

2HF(g)                       H2(g)    +   F2(g)  

اسطب ايطػط ازبص٥ٞ يػاش  1.21يًتفاعٌ   Kpفاذا  

HF  20عٓد االتصإ عًُا إ ايهت١ً املٛي١ٝg/mol 

َٔ قإْٛ  HFاسبٌ / ْطتدسز ايطػط االبتدا٥ٞ يػاش 

  ايػاش املجايٞ سٝح

 n = 
 

 
  = 

   

        
  = 0.2mol 

T = t(c)  + 273 = 27 + 273 =300 K 
 V = 2L   , R = 0.082 L.atm/ mol .K 
PV = nRT 

                P =  
   

 
 

P =  
                                      

  
 

P = 2.46 atm  HF الضغط االبتدائً لغاز 
2HF(g)                       H2(g)    +   F2(g) 

    2.46                           0          0 
     -2X                            + X     +X 
2.46 – 2X                        X       X 

Kp = 
                   

      
  

1.21 = 
    

          
 نجذر الطرفٌن    

1.1 = 
   

         
     

X= 2.7 – 2.2X 
3.2X =2.7 

X = 
   

   
 = 0.84 atm 

P HF = 2.46 – ( 2 x 0.84) 

 = 2.46 – 1.68 = 0.78 atm ًالضغط النهائ 

 /يف ايتفاعٌ املتصٕ  15-2

NiO (s) + CO(g)                   Ni (s)  + CO2(g)                                    

ٚصٌ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ  °727Cبدزد١ سساز٠ 

 Torr 304ٜطاٟٚ COفٛدد إ ضػط غاش 

 Kpَا ثابت االتصإ  1atm =ٚايطػط ايهًٞ 

 يًتفاعٌ.

 الحـــــــــــل/

PCo = 
        

              = 0.4 atm 

 Kp=1.5باقٞ سٌ ايطؤاٍ ٚادب / ايٓاتر  
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 املاص  يًتفاعٌ االتٞ( 2 -20)  ضؤاٍ

     C2H6(g)                      C2H4(g)     +  H2(g) 

َٔ غاش  ت ٚضع  يف ٚعا٤ سذُ٘ يرت ٚاسد  َٛال

C2H6ٚعٓد ٚصٍٛ ايتفاعٌ اىل   ٚبدزد١ سساز٠ َع١ٓٝ

 ٚإ ن١ُٝ ايػاش قد اضتًٗهت  زبع إ ساي١ االتصإ ٚدد 

Kc  ٌيًتفاع= 
 

 
 دد تسانٝص خًٝط االتصإ   

 اسبةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ/ 

M = n     يرت  الٕ اسبذِ 1

     C2H6(g)                      C2H4(g)     +  H2(g) 

      Y                          0               0 
     -X                          +X             +X 
    Y – X                        X               X 

 X = 0.25 Y 
 

 [

 
 

 املاص  يًتفاعٌ االتٞ( 2 -21)  ضؤاٍ

     2C (s)   +     O2(g)                2CO (g) 

االٚنطذني بٛدٛد ايهازبٕٛ ضدٓت ن١ُٝ ناف١ٝ َع 

ٚعٓد سساز٠ يرت   1يف ٚعا٤ سذُ٘   atm 1.4ذبت ضػط

عٓد COَع١ٓٝ ٚصٌ ايتفاعٌ ساي١ االتصإ فٛدد إ ضػط 

   يًتفاعٌ؟  Kpدد  atm 0.8=االتصإ 

 اسبةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ/   

     2C (s)   +     O2(g)                2CO (g) 

 1.4                      0 
                      – X                    +2X 
              1.4 – X               2X  

0.8 

 ٚعًٝ٘ 0.8=عٓد االتصإ COَٔ َعطٝات ايطؤاٍ ضػط 

2X = 0.8                X = 0.4atm 
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   3H2(g)     + N2(g)                                        2NH3(g) يًتفاعٌ االتٞ (2 -24)  ضؤاٍ
 H2يف اْا٤ ضعت٘ يرت ٚاسد ٚعٓد ٚصٍٛ اىل ساي١ االتصإ ٚدد إ َا اضةتًٗو َةٔ    H2     ٚN2ٚضعت َٛالت خمتًف١ َٔ 

 ٟ ٌ عًُا إ ثابت االتصإ  H2  ٚN2َا عدد َٛالت نٌ َٔ  N2 = 0.2 َٚا تبك٢ َٔ 0.3ٜطاٚ   Kc = 200قبٌ ايتفاع

 لذا فالتركٌز الموالري = عدد الموالت. 1Lالحـــــــــــــل/ بما ان الحجم 
                       3H2(g)     + N2(g)                                        2NH3(g)   
                          a              b                                                 0 
                         -3X         -X                                                 +2X 
                      a-3X         b-X                                                2X 

          3X = 0.3                            X = 0.1  
 وعلٌه N2  =0.2ما تبقى من  

          b-X = 0.2                          b-0.1 = 0.2                      b=0.3 mol   

 0.3mol =يف بدا١ٜ ايتفاعٌ  N2ٚعًٝ٘ عدد َٛالت 

 َٔ ق١ُٝ ثابت االتصإ سٝح ايرتانٝص ايٓٗا١ٝ٥ ٖٞ ناالتٞ aْطتدسز ق١ُٝ 

[H2] =a – 0.3       [N2] = 0.2M           [NH3]   =    2  ×  0.1 = 0.2M 

Kc = 
      

         
             200= 

      

             
           200 = 

     

       
     

        = 
   

   
 وبالجذر التكعٌبً     0.001 =            

a – 0.3 = 0.1                     a = 0.4 mol 

 ايػاشٟ عٓد سساز٠ يًتفاعٌ االتٞ( 2 -26)  ضؤاٍ

2NO  + O2              2NO2  
يف اْا٤  NO ٚO2ٚضعت َٛالت خمتًف١ َٔ 

يًتفاعٌ سذُ٘ يرت ٚاسد ٚعٓد ايٛصٍٛ اىل ايتفاعٌ 

ٚتسنٝص  NO2 = 0.8molَٔ  ٚدد إ املتهٕٛ

  Kc=10َتطاٜٚإ ٚإ  O2 ٚNOَٔ  نٌ

 ؟بدا١ٜ ايتفاعٌ O2 ٚNOددد عدد َٛالت 

 اسبةةةةةةةةةةةةٌ/ 

 عدد املٛالت. =يرا فايرتنٝص املٛالزٟ  1Lإ اسبذِ مبا 

2NO  + O2              2NO2  
   a         b                   0 
 -2X        -X                 +2X 
a-2X      b-X                 2X 

 َتطاٜٚإ عٓد االتصإ O2 ٚNOمبا إ تسانٝص   

 ٚعًٝ٘  Y=فعًٝ٘ ضٓفسض تسانٝصُٖا ايٓٗا١ٝ٥ 

 ٚعًٝ٘ ايرتانٝص عٓد االتصإ 

  [NO] =[O2] = Y 
 [NO2] =0.8 َعط٢ 

Kc = 
      

         
 

10 = 
      

       
 

Y
3  =     

  

 
         Y

ايتهعٝيب ْاخر ازبرز  0.064 = 3  

Y =0.4M  =[NO] =[O2] ٞايٓٗا٥ 

 املتكٌن NOمن تسكَص  Xجند قَنة

2X = 0.8         X =0.4M 
 ًعلَى
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 .ٚثابت االتصإ G∆ايعالق١ بني ايطاق١ اسبس٠  2- 7

       aA     +  bB                           gG        +      hHللتفاعل االتً 
 هلرا ايتفاعٌ بايعالق١ ايتاي١ٝ  °G∆َع ايطاق١ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ G∆تستبط ايطاق١ اسبس٠ غري ايكٝاض١ٝ 

∆G = ∆G°   + RT ln 
        

        
                    (1)  

 دزد١ اسبساز٠ بٛسدات ايهًفٔ Tٚ   (R=8.314 J/K.mol) ابت ايػاشات ٜٚطاٟٚ بٛاسدت ايطاق١ ث Rسٝح 

ٚتصبح ٚعٓد ٚصٍٛ ايتفاعٌ اىل ساي١ االتصإ تهٕٛ ايطاق١ اسبس٠ َطا١ٜٚ صفس                            

∆G° =   - RT lnKeq                 (2)  

 .بدالي١ ايرتانٝص املٛالز١ٜ Kcٚ ايػاشات بدالي١ ايطػٛط ازبص١ٝ٦ٜ  يتفاعالت  Kpسٝح ٜطتددّ 

  °G∆املعادالت يف عًِ ايجسَٛدآُٜو الْٗا متهٓٓا َٔ َعسف١ ايتػري يف ايطاق١ اسبس٠ أِٖتعد ٖرٙ املعادي١ َٔ 

 ق١ُٝ ثابت االتصإ  باالعتُاد ع٢ً 

 

 

 يًتفاعٌ ايتايٞ  °G∆اذا عًُت إ ( 2-5مثال)

=  104kJ/mol-  25عٓد سساز٠C 1ٚضػطatm  

CCl4(g)  + H2(g)                  HCl(g) +  CHCl3(l) 
 عٓد ْفظ ايعسٚف.ثابت االتصإ اسطب 

Ln1.7 X 10         علما ان
18 

 = 42 
 T(K)  = 25  + 273 = 298Kالحــــــــــل/  

R=8.314 J/K.mol 

∆G (J/mol)=-104kJ/mol X1000J/kJ  
                  = -104000J/mol  

∆G° =   - RT lnKeq
 

- 104000J/mol=- 8.314 J/K.mol X 298K ln Keq 

ln Keq = 
         

             
 

ln Keq = 42 
lnKeq = ln1.7  X 10

18
 

Keq = 1.7  X 10
18

 
إ ٖرٙ ايك١ُٝ نبري٠ ددا مما ٜعين إ ق١ُٝ تسانٝص 

 املتفاعالت ق١ًًٝ ددا ٚايتفاعٌ غب٘ تاّ.

 

 

يًتفاعٌ   Kpاسطب ثابت االتصإ ( 2 - 6متسٜٔ)

  1atmٚضػط 25Cايتايٞ عٓد سساز٠ 

  2H2O(g)                           2H2(g)    +  O2(g) 
 اذا عًُت إ ايطاق١ اسبس٠ ايكٝاض١ٝ يتهٜٛٔ املا٤ ٖٞ

∆G°f (H2O) = -237 kJ/mol 
Ln8X 10         عًُا إ

-84 
 = -191.3  

 اسبةةةةةةةةةةةةٌ/ 

∆Gr° = ∑ n∆Gf° (P)  - ∑ n∆Gf° (R) 
∆Gr° =[2∆Gf° (H2) +∆Gf°(O2)]- [2∆Gf° (H2O)] 

∆Gr°[ 2 X0 + 0] – [2 X (-237) =474 kJ/mol 
 T(K)  = 25  + 273 = 298K 

∆G° (J/mol)=474kJ/mol X 1000 J/kJ  
                       =474000J/mol  

∆G° =   - RT lnKp
 

474000J/mol= - 8.314 J/K.mol X 298K ln Keq 

ln Kp = 
      

             
 

ln Kp = -191.3 
lnKp = ln 4  X 10

-84
 

Kp = 4  X 10
-84

 
 ٖرٙ ايك١ُٝ صػري٠ ددا ٜعين إ ايتفاعٌ ال ذندخ تًكا٥ٝاإ 

هنا تختلف  Rان قٌمة 

الغازات  Rعن قٌمة 

تذكر هذا جٌدا وكً ال 
ٌحدث لك لبس فً 
الموضوع هذه 
تستخدم مع الطاقات 

النها تحتوي دائما 
 وحدة الجول
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  َطا٥ٌ ايفصٌ اشباص١ بايعالق١ بني ايطاق١ اسبس٠ ٚساصٌ ايتفاعٌ

1X10ٜطاٟٚ  °25ثابت االتصإ يتفاعٌ َا عٓد 6-2  
-5 

 ٚ∆Sr°  ٘يًتفاعٌ ْفط= 

0.5kJ/K.mol  اسطب∆Hr°  ٌ؟يًتفاع 

∆G° =   - R T lnKeq 

T =25 +273 =298 
R = - 8.314 J/K.mol 

ln10
-5

 =2.3Log10
-5 

=2.3 X10
-5 

= -11.5 
∆G° =   - 8.314 J/K.mol X 298 K  x -11.5 

∆G°=28500 J/mol 

∆G°kJ/mol =
           

        
 =28.5 kJ/mol 

∆G°r = ∆Hr°   -   T∆s°r  
∆H°r = ∆Gr°   +   T∆s°r  

∆H°r = 28.5   +   298 (-0.5) 
∆H°r = 28.5   -   149.0  

∆H°r = -120.5 kJ  

 1atmٚضػط  °25C/ اذا عًُت إ ثابت ايتأٜٔ ايراتٞ يًُا٤ عٓد دزد١ سساز٠   23- 2

 X 10 1تطاٟٚ  
– 14

 يًتأٜٔ °G∆اسطب ق١ُٝ  

                   H2O(l)                           H
+

(aq)       +   OH
-
(aq)         

   Ln 10-14=   - 32.24علما ان  
  الحــــــــــــــــــــل/
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 غاتًٝ٘ ٛقاعد٠ ي 2 - 8

)) اذا اثس َؤثس خازدٞ َجٌ تػري ايرتنٝص اٚ اسبذِ اٚ ايطػط اٚ دزد١ اسبساز٠ ع٢ً تفاعٌ َا يف  

ساي١ االتصإ فإ ٖرا ايتفاعٌ ٜتذ٘ باالدباٙ ايرٟ ٜكًٌ َٔ تأثري ذيو املؤثس يٝصٌ 

 ايتفاعةةةةةةةةةةةةةٌ اىل ساي١ االتصإ ازبدٜد٠((

 ٖ٘را املبدأ قإْٛ ْٝٛتٔ يف األْع١ُ املٝهاْٝه١ٝ ٜػب. 
 )يهٌ فعٌ زد فعٌ َطاٚ ي٘ بايك١ُٝ َٚعانظ باالدباٙ(

  َد٣ احنساف اٚ اْصٜاح االتصإ ايهُٝٝا٥ٞ ْاس١ٝ تهٜٛٔ املٛاد ايٓادب١

 فاع١ً يتفاعٌ نُٝٝا٥ٞ َتصٕ.اٚ املت

 املؤثسات اشبازد١ٝ اييت تؤدٟ اىل اإلخالٍ حباي١ االتصإ ٖٞ

 تأثري ايتػري يف تسانٝص املٛاد املتفاع١ً اٚ ايٓادب١ ع٢ً َٛضع االتصإ. -أٚال :

 يف تفاعٌ ٖابس الْتاز االَْٛٝا 

                             3H2(g)   + N2(g)                       2NH3(g)   

 الحظ ماذا سٌحدث

  اٟ عٓد إضاف١ َصٜد َٔ اهلٝدزٚدني اٚ ايٓرتٚدني)اٟ َٔ املٛاد املتفاع١ً( ضٝٓصاح ايتفاعٌ حنٛ تهٜٛٔ االَْٛٝا

اٟ إ ضسع١ ايتفاعٌ األَاَٞ ضتصداد ٜٚطتُس ًتكًٌٝ َٔ ايه١ُٝ ايصا٥د٠ َٔ املٛاد املتفاع١ً( ي)حنٛ ايُٝني

 ت٢ ايٛصٍٛ اىل ساي١ اتصإ ددٜد٠.ذيو س

  ٛيتكًٌٝ  املتفاعالت اٟ حنٛ ايٝطازعٓد إضاف١ َصٜد َٔ االَْٛٝا)اٟ َٔ املٛاد املتفاع١ً( ضٝٓصاح ايتفاعٌ حن(

 ٜٚطتُس ذيو ست٢ ايٛصٍٛ اىل ساي١ اتصإ ددٜد٠.( َٔ االَْٛٝأَ ايه١ُٝ ايصا٥د٠ 

  عٓد ضشبH2  ٚاN2 .ايتفاعٌ ٜٓصاح حنُٖٛا اٟ َٔ ايُٝني اىل ايٝطاز 

 .عٓد ضشب ن١ُٝ َٔ االَْٛٝا ٜٓصاح ايتفاعٌ َٔ ايٝطاز اىل ايُٝني 

 اشبالص١: 

 عٓد االضاف١ اىل ايٓٛاتر ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ املتفاعالت  اٟ حنٛ ايٝطاز. -1

 عٓد االضاف١ اىل املتفاعالت ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايٓٛاتر  اٟ حنٛ ايُٝني. -2

 عٓد ايطشب َٔ ايٓٛاتر ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايٓٛاتر اٟ حنٛ ايُٝني. -3

 عٓد ايطشب َٔ املتفاعالت ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ املتفاعالت اٟ حنٛ ايٝطاز. -4

 

 

 

 اخلالصة : عند السحب نفس الاجتاه 

 عند الاضافة عكس الاجتاه
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 تأثري ايطػط اٚ سذِ اْا٤ ايتفاعٌ ع٢ً َٛضع االتصإ. -ثاْٝا :

 إ ايتػري بايطػط املطًط ع٢ً ايتفاعٌ اٚ ايتػري حبذُ٘ ٜهٕٛ بايصٛز٠ االت١ٝ 

 احنساف االتصإ ايتػري

 بادباٙ ايطسف ذٟ عدد املٛالت ايػاش١ٜ االقٌ َٔ غريٖا شٜاد٠ ايطػط

 بادباٙ ايطسف ذٟ عدد املٛالت ايػاش١ٜ األنجس َٔ غريٖا ْكصإ ايطػط

 عدد املٛالت ايػاش١ٜ األنجس َٔ غريٖابادباٙ ايطسف ذٟ  شٜاد٠ اسبذِ

 بادباٙ ايطسف ذٟ عدد املٛالت ايػاش١ٜ االقٌ َٔ غريٖا ْكصإ اسبذِ

 َالسعات:

 ng∆ ايٓٛاتر.عدد َٛالت أنجس َٔ  تق١ُٝ ضايب١ ٜعين عدد َٛالت املتفاعال 

 ng∆  عدد َٛالت املتفاعالتأنجس َٔ  ايٓٛاترٜعين عدد َٛالت  َٛدب١ق١ُٝ. 

 ng∆ = 0  عدد َٛالت املتفاعالت)ٖٓا يٝظ ٖٓاى اٟ تأثري يصٜاد اٚ ْكصإ ايطػط (. =ٜعين عدد َٛالت ايٓٛاتر 

 .)ٌٜٛشٜاد٠ ايطػط ٜعين ْكصإ اسبذِ ٚايعهظ بايعهظ )عالق١ عهط١ٝ قإْٛ ب 
 َجاٍ عاّ عٔ تأثري ايطػط ٚاسبذِ.

                             2SO2(g)   + O2(g)                       2SO3(g)   
 اسبذِ ايهًٞ يًتفاعٌ قٌٚبايتايٞ اٟ إ عدد املٛالت قٌ  ng∆  =-1ْالسغ إ ق١ُٝ 

 يرا فإ شٜاد٠ ايطػط ع٢ً ٖرا ايتفاعٌ ضٛف ٜٓصاح بادباٙ ايٓٛاتر الْٗا تػػٌ سذُا اقٌ

 الْٗا تػػٌ سذُا أنرب.اَا عٓد تكًٌٝ ايطػط ع٢ً ٖرا ايتفاعٌ ضٛف ٜٓصاح بادباٙ املتفاعالت 

 تأثري دزد١ اسبساز٠ -ثايجا :

 ايتفاعالت املاص١ يًشساز٠ ايتفاعالت ايباعج١ يًشساز٠ ايتػٝري

 Keqٜٓصاح حنٛ ايٓٛاتر تصداد ق١ُٝ  Keqٜٓصاح حنٛ املتفاعالت تكٌ ق١ُٝ  شٜاد٠ دزد١ اسبساز٠

 Keqٜٓصاح حنٛ املتفاعالت تكٌ ق١ُٝ  Keqٜٓصاح حنٛ ايٓٛاتر تصداد ق١ُٝ  ْكصإ دزد١ اسبساز٠

 اشبالص١ امل١ُٗ يتأثري ايدزد١ اسبساز٠

 مالحظات  قٌمة الثابت ملخص مهم  االتجاه  التأثٌر نوع التفاعل 

 تسخٌن ٌعنً زٌادة –رفع  تزداد مزن واتجنحو الن ٌادة درجة الحرارةز اصم

 تبرٌد ٌعنً خفض –تقلٌل  تقل مخم تفاعالتمحو الن فض درجة الحرارةخ اصم

  تقل بزم تفاعالتمنحو ال ٌادة درجة الحرارةز اعثب

  تزداد بخن واتجننحو ال فض درجة الحرارةخ اعثب

  اٚ ميهٔ ايكٍٛ اذا ايتفاعٌ ادب٘ حنٛ ايباعح ٜعين اسبساز٠ ازتفعت. ايباعحباسبساز٠ احبح عٔ االزتفاع يف ساي١ 

  اسبساز٠ اخنفطت.يف ساي١ االخنفاض باسبساز٠ احبح عٔ املاص اٚ ميهٔ ايكٍٛ اذا ايتفاعٌ ادب٘ حنٛ املاص 

 
 

 هناك فكرة/
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 أَج١ً عٔ تأثري دزد١ اسبساز٠.

  +    CaCO3(s)طاق١                        CaO(s)   +  CO2يًتفاعٌ االتٞ   -1

 َاذا ذندخ عٔ 

 (  ّ   ش  ٕ اٟ بادباٙ ايٓٛاتر ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايُٝنيٜاد٠ دزد١ اسبساز٠.)ش -أ

 ّ خ   ّ بادباٙ املتفاعالت(فض دزد١ اسبساز٠. .) ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايٝطاز خ -ب

  +    CO2(g)                    O2(g)  2CO (g)                 يًتفاعٌ االتٞ  طاق١  +  -2

 َاذا ذندخ عٔ 

 ب ش ّ ( اٟ حنٛ املتفاعالت ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايٝطازٜاد٠ دزد١ اسبساز٠.) ش -أ

 ب خ ٕ (  اٟ حنٛ ايٓٛاتر ٜٓصاح ايتفاعٌ حنٛ ايُٝني.) فض دزد١ اسبساز٠. خ -ب

 ايعاٌَ املطاعد -زابعا :

طاق١  ايتٓػٝط ٚال ٜؤثس يف تسانٝص املٛاد املتفاع١ً اٚ ايٓادبة١ ٚبايتةايٞ ال    خفضايعاٌَ املطاعد ٜؤدٟ فكط اىل 

 تؤثس ع٢ً )))َٛضع االتصإ اٚ ق١ُٝ ثابت االتصإ((( 

 )َِٗ( إضاف١ ايعاٌَ املطاعد ال تؤثس َٛضع االتصإ؟عًٌ/ 

  ٚاشبًفٞ بايدزد١ ْفطٗا فٝتِ ايٛصٍٛ  األَاَٞالٕ ايعاٌَ املطاعد ٜصٜد َعدٍ ضسعيت ايتفاعٌ ازبٛاب / 

 بطسع١ عاي١ٝ دٕٚ سدٚخ يف تػريات املٛاد ايداخ١ً يف ايتفاعٌ.اىل ساي١ االتصإ            

 ايعٛاٌَ املؤثس٠ ع٢ً ق١ُٝ ثابت االتصإ  2 - 9

 ايتػري يف ايطػط ٚاسبذِ ٚإضاف١ ايعاٌَ املطاعد ال تؤثس ع٢ً ق١ُٝ ثابت االتصإ. -1

 َٔ ٜؤثس يف ق١ُٝ ثابت االتصإ ايهُٝٝا٥ٞ. ٚسدٙايتػري يف دزد١ اسبساز٠ ٖٛ  -2

 Keqَِٗ ددا/ اذا ادب٘ ايتفاعٌ حنٛ ايٓٛاتر ق١ُٝ ثابت االتصإ تصداد ق١ُٝ 

 تكٌ Keqاَا اذا ادب٘ ايتفاعٌ حنٛ املتفاعالت ق١ُٝ ثابت االتصإ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 يًتفاعٌ املتصٕ االتٞ.ساي١ االتصإ ٚثابت االتصإ َا تأثري نٌ َٔ ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ ع٢ً 2-7)متسٜٔ)

           3O2(g)                                   2O3(g)            ∆H= 428 kJ/mol 
 اىل ايٓعاّ.O2 (شٜاد٠ ايطػط بإضاف١ َصٜد َٔ 2شٜاد٠ ايطػط ع٢ً ايتفاعٌ           (1

           (إضاف١ ايعاٌَ املطاعد4               (خفض دزد١ اسبساز٠.         3 

 الْٗا االقٌ عدد َٛالت غاش١ٜ ٚثابت االتصإ ال ٜتأثس ايٓٛاتر ضٝتذ٘ حنٛ ٜكٌ اسبذِ  بصٜاد٠ ايطػط (1

 ضٛف ٜصداد تسنٝصٙ ٚبايتايٞ ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ ايُٝني O2عٓد إضاف١ َصٜد َٔ (2

ايتفاعٌ  َاص يًشساز٠ يرا عٓد خفض دزد١ اسبساز٠ ضٛف ٜتذ٘ حنٛ ايٝطاز ٚبايتايٞ تصداد تسنٝص (3

 ملتفاعالت تكٌ ق١ُٝ ثابت االتصإ.املتفاعالت عٓد شٜاد٠ تسنٝص ا

 ايعاٌَ املطاعد ال ٜؤثس ع٢ً ساي١ االتصإ ٚال ٜؤثس ع٢ً ثابت االتصإ. -4

 

الحرارة تؤثر  فقطتذكر 
 على قٌمة ثابت االتزان



 

 22الفصل الثاني

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +     N2(g)صف ازبع ادسا٤ات تؤدٟ يسفع املٓتٛز يًتفاعٌ ايػاشٟ املتصٕ ايباعح يًشساز٠.          اضايف

3H2(g)                               2NH3(g) 

 ازبٛاب/

 )الْ٘ عٓد ايطشب َٔ ايٓٛاتر ضٝتذ٘ ايتفاعٌ حنٛٙ يًتعٜٛض ايٓكص اسباصٌ(                   ضشب غاش االَْٛٝا باضتُساز. -1

  
 املتفاعالت ٜتذ٘ حنٛ ايٓٛاتر() يًتدًص َٔ فا٥ض                     احملافع١ ع٢ً تسانٝص املتفاعالت بػهٌ دا٥ِ.  -2

 

 ٛاتر(ٓفض اسبساز٠ ٜتذ٘ حنٛ اياعح خبب) الٕ ايتفاعٌ                                                            ة خفض دزد١ اسبساز٠.3

 

 )بصٜاد٠ ايطػط ٜكٌ اسبذِ ٜتذ٘ حنٛ ايٓٛاتر الْٗا االقٌ عدد َٛالت غاش١ٜ(                                              ة شٜاد٠ ايطػط4

 

 

 

 

 

 

 ايتفاعٌاىل ساي١ االتصإ نُا يف  °25Cٜصٌ َصٜر ايػاشات املٛضٛع١ يف ٚعا٤ َػًل عٓد ( 2-8متسٜٔ )

 C2H4(g)   +  H2(g)             C2H6(g) + 137KJ/ mol    -االتٞ:

 شٜاد٠ تسانٝص املتفاعالت بػهٌ دا٥ِ.(1

 
 باضتُساز. C2H6ضشب غاش (2      

 
 ايتفاعٌ باعح دنب خفض) تربٜد( دزد١ اسبساز٠ باضتُساز.(نٕٛ 3

 
 شٜاد٠ ايطػط يتكًٌٝ اسبذِ ٚبايتايٞ ضٝتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ ايٓٛاتر الْٗا اقٌ عدد َٛالت(4

 

 اثٌٝ اٜجاْٛات َرٜب دٝد يطال٤ االظافس ذنطس َٔ  اضاف١ ساَض اشبًٝو اىل نشٍٛ االثٌٝ( 2-6متسٜٔ )

CH3COOH   +  C2H5OH                  CH3COOC2H5  +   H2O(g)       
 .اقرتح بصفتو َٗٓدع نُٝٝا٥ٞ نٝف ميهٓو شٜاد٠ املٓتٛز َٔ اثٌٝ اٜجاْٛت بتػري ايرتانٝص 

 اجلٌاب/

 اد٠ تسانٝص املتفاعالت بػهٌ دا٥ِ اٟ شٜاد٠ اسباَض ٚايهشٍٛ.شٜ(1
 اٟ ضشب اثٌٝ اٜجاْٛات باضتُساز. باضتُساز. ايٓٛاتر ضشب غاش (2      
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  أ١ُٖٝ ثابت االتصإ 2 - 10
ميهٔ َٔ خالٍ قِٝ ثٛابت االتصإ ميهٔ َعسف١ ْٛاتر ايتفاعٌ فايكِٝ ايعاي١ٝ يًجٛابت تعين ْطب١ 

 ايٓٛاتر َكاز١ْ باملٛاد املتفاع١ً .عاي١ٝ َٔ ايٓٛاتر َكاز١ْ باملٛاد املتفاع١ً تعين ْطب١ عاي١ٝ َٔ 

 10nسٝح ايكِٝ ايهبري٠ َٔ 

 فُا فٛم ٜٓصاح حنٛ ايٓٛاتر.

 

 n-10ٚ ايكِٝ ايصػري٠  َٔ 

 فُا ذبت  ٜٓصاح حنٛ املتفاعالت .
عًٌ / ٜتفاعٌ االٚنطذني َع ايٓرتٚدني يتهٜٛٔ غاش اٍٚ اٚنطٝد ايٓرتٚدني َع ذيو تبك٢ ْطب االٚنطذني 

 ٚايٓرتٚدني ثابت١؟

ٚاٜطا ٚدد إ ثابت اتصإ ايتفاعٌ ق١ُٝ صػري٠ ددا   N2  + O2           2NOز/ إ َعادي١ ايتفاعٌ ٖٞ 

املتفاعالت اٟ ايتفاعٌ ذندخ بصعٛب١ ددا اٟ تبك٢ ْطب ددا إ ٖرٙ ايك١ُٝ املٓدفط١ تدٍ ع٢ً االتصإ ٜٓصاح 

 االٚنطذني ٚايٓرتٚدني ثابت١.

  غاتًٝ٘ -قاعد٠ يٛ  ا١ُٖٝ 2 – 11
ٜطتفاد َٔ قاعد٠ يٛ غاتًٝ٘  يف شٜاد٠ اْتاز املصاْع ٚاملعاٌَ ٚذيو َٔ خالٍ ايتشهِ يف ادباٙ ايتفاعٌ ٚتاثري 

 بطسٜك١ ايتالَظ ٚاييت تتطُٔ.ايطػط ٚتأثري دزد١ اسبساز٠  نُجاٍ ْأخر َجاٍ تصٓٝع ساَض ايهربٜتٝو 

       °1000C    اسرتام ايهربٜت يف اهلٛا٤ عٓد1) 

S(s)   + O2(g)              SO2(g) 

    SO3يتهٜٛٔ  V2O5تفاعٌ َصٜد َٔ اهلٛا٤ بٛدٛد ( 2

2SO2(g) +O2(g)                      2SO3(g) 

 باضاف١ ساَض ايهربٜتٝو املسنص يتهٜٛٔ ساَض ايهربٜتٝو ايداخٔ . SO3( اَتصاص3

SO3(g) +H2SO4(l)            H2S2O7(l) 
 ساَض ايهربٜتٝو بايرتنٝص املطًٛب.اضاف١ املا٤ يتهٜٛٔ 4)  

H2O (l) +H2S2O7(l)            H2SO4(l) 
 ايتاي١ٝ.ٜد َٔ االْتاز دنب ارباذ اشبطٛات يهٞ تعطٞ َص اْعهاضٜٞتِ يف ٖرا ايتفاعٌ اضتػالٍ اشبط٠ٛ ايجا١ْٝ الْٗا تفاعٌ 

 الْٗا ضتؤدٟ اشاس١ ايتفاعٌ حنٛ ايُٝني طبكا يكاعد٠ يٛ غاتًٝ٘    (1

 شاس١ ايٓٛاتر ٜتذ٘ ايتفاعٌ ميٝٓاباضاف١ ساَض ايهربٜتٝو اٚال ثِ املا٤ . نُا َعًّٛ با  (2

 ضٝتِ تربٜد ايتفاعٌ الٕ يف ايتفاعالت ايباعج١ ضٝؤدٟ اىل االدباٙ ميٝٓا بصٜاد٠ دزدات اسبساز٠  (3

4)  
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 يًتفاعٌ املتصٕ ايػاشٟ ايباعح يًشساز٠  (7-2ضؤاٍ )

         2NO2                                       N2O4 
 نٝف تتػري ساي١ االتصإ ٚملاذا؟

 N2O4  ( ضشب غاش3( زفع دزد١ اسبساز٠  2( عٓد شٜاد٠ ايطػط   1

 -: االدٛب١ 

الْ٘ بصٜاد٠ ايطػط ٜكٌ اسبذِ ٚبايتايٞ ٜتذ٘ حنٛ ايٓٛاتر  عٓد شٜاد٠ ايطػط ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ ايٓٛاتر :  (1

 .غاش١ٜ  االقٌ عدد َٛالتالْٗا 

اعح ٚيف ايتفاعالت ايباعج١ ٜتذ٘ بالٕ ايتفاعٌ  -ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ املتفاعالت : - زفع دزد١ اسبساز٠ : (2

 فع دزد١ اسبساز٠.زتفاعالت عٓد ملايتفاعٌ حنٛ ا

 N2O4: ٜتذ٘ ايتفاعٌ َٔ املتفاعالت حنٛ ايٓٛاتر يتعٜٛض ايٓكص اسباصٌ يف ع١ًُٝ ضشب غاش N2O4ضشب غاش  (3

 َا تأثري نٌ َٔ ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ ع٢ً ساي١ االتصإ ٚثابت االتصإ يًتفاعٌ املتصٕ االتٞ.2-8)ضؤاٍ)

           PCl5(g)                            PCl3(g)   + Cl(2)  ∆H= 38.5 kJ/mol 

 اىل خًٝط االتصإ. Cl2( إضاف١ شٜاد٠ َٔ 2فض دزد١ اسبساز٠.   خ (1

 إضاف١ ايعاٌَ املطاعد.(5              ( شٜاد٠  ايطػط ع٢ً خًٝط االتصا4َٕٔ خًٝط االتصإ.   PCl3( ضشب 3
 تفاعالت( ٚتكٌ ق١ُٝ ثابت االتصإ.يًشساز٠ ضٝتذ٘ حنٛ ايٝطاز )امل اصَايتفاعٌ  -1االدٛب١/ 

 ضٝتذ٘ حنٛ ايٝطاز )املتفاعالت( ٚال تتأثس  ق١ُٝ ثابت االتصإ. -2           

 ضٝتذ٘ حنٛ ايُٝني )ايٓٛاتر( ٚال تتأثس  ق١ُٝ ثابت االتصإ. -3           

 ضٝتذ٘ حنٛ املٛالت االقٌ اٟ حنٛ ايٝطاز )املتفاعالت( ٚال تتاثس ق١ُٝ ثابت االتصإ -4           

 إ.ٜصٜد َٔ ضسع١ ايتفاعٌ ٚبايتايٞ ال ٜؤثس ع٢ً ساي١ االتصإ ٚال ٜؤثس ع٢ً ثابت االتص -5           

 ايتفاعٌ املتصٕ االتٞ   َٔ اض١ً٦ ايفصٌ ///  2-9)ضؤاٍ)

2SO3(g)                         O2   (g)       2SO2(g)    + 

 عٓد االتصإ بعد  SO2   ٚO2   ٚSO3َاذا ذندخ يًرتانٝص   198.2-  =ْجاييب ايتفاعٌ ا

 خفض ايطػط املطًط ع٢ً ايتفاعٌ. -2                                                    شٜاد٠ دزد١ اسبساز٠ ايتفاعٌ. -1

 إضاف١ عاٌَ َطاعد. -4                                          يف خًٝط االتصإ. SO2شٜاد٠ تسنٝص  -3

 [SO2] [O2] [SO3] ايعاٌَ

 ٜصداد  تسنٝصٙ ٜصداد  تسنٝصٙ ٜكٌ تسنٝصٙ شٜاد٠ دزد١ اسبساز٠

 ٜصداد  تسنٝصٙ ٜصداد  تسنٝصٙ ٜكٌ تسنٝصٙ خفض ايطػط املطًط

 ٜكٌ تسنٝصٙ بعد ايصٜاد٠ ٜكٌ تسنٝصٙ ٜصداد تسنٝصٙ SO2شٜاد٠ تسنٝص 

 ال ٜتأثس ال ٜتأثس ال ٜتأثس إضاف١ عاٌَ َطاعد
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 يًتفاعٌ املتصٕ ايباعح يًشساز٠ ( 2-10ضؤاٍ ) 

  2PbS(s) +  3O2(g)                                       2PbO(s) +  2SO2(g) 

 ٚضح تأثري نٌ َٔ ايعٛاٌَ االت١ٝ ع٢ً ساي١ االتصإ ٚق١ُٝ ثابت االتصإ

 ( تربٜد اْا٤ ايتفاعٌ. 2          خفض ايطػط  املطًط (1
 -: االدٛب١

          ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ املتفاعالت خبفض ايطػط ٜصداد اسبذِ ٚبايتايٞ  -عٓد خفض ايطػط:(1

 ٚال ٜتأثس ثابت االتصإ.الْٗا االنجس عدد َٛالت غاش١ٜ ،،،،،،،                            

 . ايتفاعٌ حنٛ ايٓٛاتر ٚتصداد ق١ُٝ ثابت االتصإ باعح ٜتذ٘ ايتفاعٌ مبا إ -( تربٜد اْا٤ ايتفاعٌ:2 

 A                       2Bيًتفاعٌ املتصٕ                 ///َٔ اض١ً٦ ايفصٌ 2-13)ضؤاٍ)

  يًتفاعٌ بدزدات اسبساز٠ املدتًف١ ثِ بني ٌٖ ايتفاعٌ َاص اٚ باعح Kc  َٔ خالٍ ازبدٍٚ ايتايٞ أسطب  

 °Cدزد١ اسبساز٠/  A(mol/L) B(mol/L) زقِ ايتفاعٌ

1 0.01 0.8 127 

2 0.1 0.7 227 
 اسبٌ/ ايتفاعٌ  االٍٚ

Kc = 
    

   
          Kc = 

      

      
 = 64 

  ايتفاعٌ  ايجاْٞ 

Kc = 
    

   
       Kc = 

      

     
 = 4.9 

اٟ إ  قًتثابت االتصإ  ١ازتفعت دزد١ اسبساز٠ قُٝ اْ٘ سُٝٓاْالسغ اْ٘ ز/  ملعسف١ ايتفاعٌ َاص اٚ باعح

  ش    ّ (   بايتفاعٌ ٜتذ٘ حنٛ املتفاعالت ٚبايتايٞ ٜعترب ايتفاعٌ باعح  ) 

 2-22)ضؤاٍ)
  1( وزاري دور(2016

 2SO3(g)                          2SO2(g)+O2(g)يًتفاعٌ ايتايٞ

  0.002M        ٚ[SO2]=0.08M=[SO3]ذنتٟٛ ع٢ً  25Cٚدد إ خًٝط االتصإ حبساز٠ 

 ٚ[O2] = 0.01M  10ٚعٓد تربٜد ايتفاعٌ اىلC° ٚددKc =4 .ايتفاعٌ باعح اّ َاص ٌٖ 

25Cعٓد سساز٠  Kc جنداسبٌ/ 
° 

 

  

 10C° = 4عٓد  Kcَٚٔ َعطٝات ايطؤاٍ 

اٟ باخنفاض دزد١ اسبساز٠ قًت ق١ُٝ ثابت االتصإ اٟ ايتفاعٌ ادب٘ حنٛ املتفاعالت ٖٚرا ٜعين إ ايتفاعٌ َاص 

 ) ّ  خ  ّ(الْ٘ يف ايتفاعالت املاص١ ٚباخنفاض دزد١ اسبساز٠ ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ املتفاعالت 
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 الفصل الجانُاضئلة املتبقُ من حل 

فإ خفض دزد١ اسبساز٠  ٜؤدٟ            92KJ 2NH3  N2(g)   +    3H2(g)+يف ايتفاعٌ االتٞ      -1

 ب  خ  ٕ .                ايٓادب١اىل شٜاد٠ تسنٝص املٛاد   

X10-15 2تطاٟٚ    500Cيٓعاّ َتصٕ عٓد  Kcاذا ناْت ق١ُٝ ثابت االتصإ  -2
ٜطاٟٚ  200Cٚقُٝت٘ عٓد  

2X10-12
 . خفطٓا اسبساز٠ شادت ق١ُٝ ايجابت اٟ ذٖب يًٓٛاتر(ب خ  ٕ)         يًشساز٠  باعح ذيو ٜدٍ ع٢ً إ ايتفاعٌ  

عٓدَا ٜطاف اهلٝدزٚدني  127KJ)  Co(g)    +  2H2(g)         CH3OH +يف ايتفاعٌ االتٞ       -3

 .تستفعاىل ٖرا ايٓعاّ فإ سساز٠ ايتفاعٌ 

 ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ األَاَٞ ايرٟ ٖٛ باعح ٚاذا ايتفاعٌ ادب٘ حنٛ ايباعح تستفع اسبساز٠(H2 ) ايتفاعٌ باعح اضاف١ 3فهس٠ عٔ ْكط١ 

يف ايتفاعالت االْعهاض١ٝ ايباعج١ يًشساز٠ ٜصاح َٛضع االتصإ  حنٛ تهٜٛٔ املٛاد املتفاع١ً يف ايتفاعٌ عٓد  -4

 دزد١ اسبساز٠       ) ب  ش  ّ (.  شٜاد٠

  CO2ايطػط ٜصٜد َٔ اضتٗالى  خفضفإٔ   CO2(g)  + C(s)       2CO(g)يف ايتفاعٌ املتصٕ  -5
ٍَٛ الٕ ايهازبٕٛ ال  1بُٝٓا املتفاعالت  2ٜعين ادباٙ ايتفاعٌ اسبكٝكٞ حنٛ ايٓٛاتر اييت َٛالتٗا  CO2) عباز٠ ٜصٜد َٔ اضتٗالى 5فهس٠ عٔ ْكط١ 

 ذنطب نْٛ٘ صًب ٚبريو حنتاز اىل خفض ايطػط ست٢ ٜصداد اسبذِ َٚٓ٘ ٜرٖب حنٛ ايٓٛاتر األنرب عدد َٛالت( َسغش١

فإ زفع دزد١ اسبساز٠ الْا٤   N2  +  O2   + 180 KJ      2NO2يف ايتفاعٌ املتصٕ االتٞ       -6

 (.Kcق١ُٝ  شٜاد٠ ايٓٛاتر ٜعين شٜاد٠ّ   ش   ٕ )           .  Kcق١ُٝ  شٜاد٠ايتفاعٌ ٜعٌُ ع٢ً 

 َٛالت املتفاعالت( =)َٛالت ايٓٛاتر N2 + O2       2NO2ال ٜؤثس ع٢ً ساي١ االتصإ يًتفاعٌ   بايطػطايتػري  -7

 اسبساز٠ يًتفاعٌ. خفضعٓد  HClميهٔ شٜاد٠ تسنٝص     2HCl    Cl2(g   + H2(g طاق١+ يًتفاعٌ املتصٕ -8

 3 =يًتفاعٌ  Kpٚحبساز٠ َع١ٓٝ اذا ناْت ق١ُٝ  N2O4       2NO2يف ايتفاعٌ املتصٕ         -9

 .4O2N = 3atmفإ ايطػط ازبص٦ٜٞ يػاش  2NO = 3atmٚايطػط ازبص٦ٜٞ يػاش 

 واجبالحل/ 
Kc = 1 X10يف تفاعٌ َا ٚدد إ ق١ُٝ -10

28
.  ايٓٛاترٜدٍ ع٢ً إ َٛضع ايتفاعٌ يف ادباٙ تهٜٛٔ  

 نبري٠ دباٙ ايٓٛاتر    صػري٠ دباٙ املتفاعالت(. Keg)نًُا

عٓد زفع ايطػط ايهًٞ ع٢ً ساي١ اتصإ يتفاعٌ فٝ٘ عدد َٛالت ايػاشات املتفاع١ً أصػس َٔ عدد َٛالت  -11

 ضػط تكًٌٝ سذِ فٝرٖب حنٛ االصػس ) شٜاد٠     املتفاع١ًايٓادب١ فإ ايتفاعٌ ٜتذ٘ حنٛ 

 .طسد١ٜايعالق١ بني ثابت االتصإ ٚتسانٝص ايٓٛاتر  -12

 . ال ٜتأثس َٔ خًٝط االتصإ فإ ثابت االتصإعٓد ضشب ايٓٛاتر  Kc = 4تفاعٌ فٝ٘  -13

 . ) ّ   خ     ّ(       يتفاعٌ َتصٕ َاص عٓد تربٜد اْا٤ ايتفاعٌ اشبًفٜٞرتدح ايتفاعٌ  -14

 .دزد١ اسبساز٠ شٜاد٠يف ايتفاعالت املاص١ تصداد تسانٝص املٛاد ايٓادب١ عٓد  -15
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 / اخرت اإلداب١ ايصشٝش١  ) َسغح ٖهرا ْٛع َٔ االض١ً٦(. 4ع

 تصداد عٓدَا CaCO3ٜتِ يف ٚعا٤ َػًل فإ ن١ُٝ  CaCO3(s)            CO2(g)   + CaO(s)ة ايتفاعٌ املتصٕ  1

 ٜصداد ايطػط ايهًٞ .      -َٔ ايتفاعٌ عٓد االتصإ.           ب CO2تصاٍ ن١ُٝ َٔ غاش  - أ

 نٌ االدابات ايطابك١ خطأ. –د                   اىل خًٝط االتصإ.  CaOتطاف ن١ُٝ َٔ  -دة  

x 10 1ٜطاٟٚ  Kcثابت االتصإ  I2 + F2         2IFايتفاعٌ املتصٕ     - 2
6

فاذا   2000Kبدزد١ سساز٠ 

atm  ٚ4 x 10 0.2 =عٓد االتصإ  IFنإ ايطػط ازبص٦ٜٞ يػاش 
-3

 = I2فإ ايطػط ازبص٦ٜٞ يػاش  F2يػاش  

atm - أ
4 

5x 10     ب- 
5-

1x10  

1x10 -دة  - ب
5 

 مجٝع االدابات خطأ -د   

 

 / عًٌ َا ٜأتٞ  ) ع٢ً األغًب تعًٌٝ ٚشازٟ(5ع

 ال تتػري سساز٠ ايتفاعٌ عٓد شٜاد٠ ايطػط ايهًٞ.   +  A               Bطاق١    يف ايتفاعٌ املتصٕ   -1

 ازبٛاب/ ٚذيو الٕ عدد َٛالت املٛاد ايٓادب١ ٚعدد َٛالت املٛاد املتفاع١ً َتطاٟٚ يرا ئ ٜتأثس َٛضع   

 ن١ُٝ اسبساز٠ املهتطب١. =االتصإ ٚبايتايٞ ئ تتػري سساز٠ ايتفاعٌ الٕ ن١ُٝ اسبساز٠ املفكٛد٠           

 ددا.ق١ُٝ ثابت االتصإ يًتفاعالت غري االْعهاض١ٝ تهٕٛ نبري٠  -2

 صفس  =مجٝعٗا يًُٛاد املتفاع١ً  اٚازبٛاب / ٚذيو الٕ ايتفاعالت غري االْعهاض١ٝ ٜهٕٛ اسد تسانٝصٖا 

 الْٗا تطتًٗو متاَا يرا فايه١ُٝ ايٓادب١ تهٕٛ نبري٠ ٚبايتايٞ ق١ُٝ ثابت االتصإ نبري٠.              

 .يًتفاعٌ عٓد شٜاد٠ دزد١ اسبساز٠  Kcٜعد ايتفاعٌ باعجا  يًشساز٠ اذا اخنفطت ق١ُٝ  -3

 اٟ تصداد   اشبًف يًشساز٠ عٓد شٜاد٠ دزد١ اسبساز٠ ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ  ايباعج١ الٕ يف ايتفاعالت ازبٛاب / 

 . Kc ٚبايتايٞ  تكٌ ايٓٛاتر  تكٌ             

 تستفع عٓد زفع دزد١ سساز٠ ايتفاعٌ يف ساي١ ايتفاعالت املاص١ يًشساز٠. Kcق١ُٝ  -4

 الٕ يف ايتفاعالت املاص١ يًشساز٠ عٓد شٜاد٠ دزد١ اسبساز٠ ٜتذ٘ ايتفاعٌ حنٛ اإلَاّ اٟ تصداد  ازبٛاب / 

 تصداد بصٜاد٠ تسنٝص ايٓٛاتر. Kcٚإ  تسانٝص ايٓٛاتر ٚتكٌ تسانٝص املتفاعالت                

 دور ثانً.3113وزاري تتٛقف بعض ايتفاعالت متاَا بُٝٓا تعٗس تفاعالت أخس٣ ٚنأْٗا َتٛقف١.  -5

 ازبٛاب/ ايتفاعالت اييت تتٛقف ٖٞ تا١َ الْ٘ ذندخ اضتٗالى تاّ يًُٛاد املتفاع١ً مجٝعٗا اٚ أسد َٓٗا اَا اييت      

 .تعٗس ٚنأْٗا َتٛقف١ فٗٞ تفاعالت َطتُس٠ بادباٖني ٚصًت اىل ساي١ االتصإ ٚأصبشت ايرتانٝص ثابت١              

 يف بسز ايتالَظ؟ SO3ال ميهٔ اضاف١ املا٤ َباغس٠ الشاس١ ة 6

الٕ عٓد خًطُٗا ٜتهٕٛ ضباب َٔ ساَض ايهربٜتٝو ال ميهٔ تهجٝف٘ ٚذبًٜٛ٘ اىل ضا٥ٌ بطٗٛي١ نُا إ ازبٛاب/ 

 اسباَض  ايطبابٞ ايتهٕٛ ٜعترب َصدزا خطريا يًتًٛخ.

 

 

Kc = 
𝑷𝟐𝑰𝑭

𝑷𝑰𝟐 𝑿 𝑷𝑭𝟐
            P I2 = 

𝑷𝟐𝑰𝑭

𝑲𝒑 𝑿 𝑷𝑭𝟐
 

P I2 = 
𝑷𝟐𝑰𝑭

𝑲𝒑 𝑿 𝑷𝑭𝟐
 = 

 𝟎 𝟐 𝟐

𝟏𝟎𝟔 𝒙 𝟒 𝑿𝟏𝟎 𝟑 
 = 

𝟒 𝒙 𝟏𝟎 𝟐

𝟒 𝒙 𝟏𝟎𝟑
 = 1 X 10-5 
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 / َا ٜأتٞ / عسف1ع

 19صغاتًٝ٘  ٛقاعد٠ ي    -3          1االتصإ ايهُٝٝا٥ٞ ص  -2            2قإْٛ فعٌ ايهت١ً ص -1 

 

   NO2/ َا ايعالق١ بني ظاٖس٠ االستباع  ٚشٜاد٠ ن١ُٝ غاش 25ع

ٜصداد االستباع االزضٞ ٚبايتايٞ تصداد دزد١ سساز٠ االزض يةرا دنةب    NO2ازبٛاب /  ايعالق١ طسد١ٜ بصٜاد٠ ن١ُٝ غاش 

 NO2ايتدًص باضتُساز َٔ غاش 

 ازقاّ صفشات االض١ً٦ يًُسادع١ بصٛز٠ عا١َ

 25ص22ع   13ص17ع   12ص 12ع 24ص 7ع 26ص 2ع

 18ص 23ع 14ص 18ع 25ص 13ع 24ص 8ع 11ص 3ع

 16ص 24ع 10ص 19ع 12ص 14ع 24ص 9ع 27ص 4ع

 28ص 25ع 15ص 20ع 14ص 15ع 25ص 10ع 27ص 5ع

 16ص 26ع 15ص 21ع 13ص 16ع 25ص 11ع 18ص 6ع

 









 

 1االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 

 ايصٝػ١ ايهُٝٝا١ٝ٥ اذتٛاَض ايطعٝف١ ايصٝػ١ ايهُٝٝا١ٝ٥ اذتٛاَض ايك١ٜٛ

 ساَض ايهربٜتٝو -1

 ساَض ايٓرتٜو -2

 ساَض اهلٝدزٚنًٛزٜو -3

 ساَض اهلٝدزٚبسَٚٝو -4

 ساَض اهلٝدزٜٚٛدٜو -5

 ساَض ايبرينًٛزٜو  -6

 ساَض ايهسَٚٝو -7

 ساَض فٛم املٓػٓٝو -8

H2SO4 
HNO3 

HCl 
HBr 
HI 
HClO4 

H2CrO4 
HMnO4 

 ساَض اهلٝدزٚفًٛزٜو -1

 ساَض اهلاٜدزٚضٝاْٝو -2

 ساَض ايهازبْٛٝو -3

 ساَض ايفطفٛزٜو -4

 ساَض ارتًٝو -5

 ساَض ايبٓصٜٚو -6

 ساَض ايٓرتٚش -7

 ـ ساَض ايفٛزَٝو8

 ـ ساَض ايهربٜتٛش9

 ساَض ايفٍٝٓٛ -10

HF 
HCN 
H2CO3 
H3PO4 
CH3COOH 
C6H5COOH 
HNO2 
HCOOH 

H2SO3 
C6H5OH 

 ايصٝػ١ ايهُٝا١ٝ٥ ايكٛاعد ايطعٝف١ ايصٝػ١ ايهُٝا١ٝ٥ ايكٛاعد ايك١ٜٛ

 ٖٝدزٚنطٝد ايهايطّٝٛ -1

 ٖٝدزٚنطٝد ايصٛدّٜٛ -2

 ٖٝدزٚنطٝد ايبازّٜٛ -3

 ٖٝدزٚنطٝد ايبٛتاضّٝٛ -4

 ٖٝدزٚنطٝد ايًٝجّٝٛ -5

Ca(OH)2 
NaOH 
Ba(OH)2 
KOH 
LiOH 

 االَْٛٝا -1

 االًْٝني -2

 ايبريٜدٜٔ  -3

 َجٌٝ اَني -4

 ٖٝدزٚنطٝد ايفط١ -5

NH3 
C6H5NH2 
C5H5N 
CH3NH2 
AgOH 

 اتـــــــــــــَالسع

اذتٛاَض ايك١ٜٛ ٖٞ مثا١ْٝ سٛاَض نُا ٖٛ ٚاضح ميهٔ سفعٗا ٚاعتباز باقٞ اذتٛاَض ضعٝف١ ٖرٙ اذتٛاَض تتفهو  -1

ٖٛ ثابت  (Ka)بػهٌ تاّ يرا يٝظ هلا ثابت اتصإ يرا اٟ ساَض ٜعط٢ ي٘ ثابت اتصإ يف املٛاضٝع ايكاد١َ ٖٛ ساَض ضعٝف 

 اذتٛاَض.

ْفظ األَس ٜٓطبل ع٢ً ايكٛاعد ايك١ٜٛ اٟ ايكٛاعد ايك١ٜٛ يٝظ هلا ثابت اتصإ الْٗا تتفهو بػهٌ تاّ اٚ باألسس٣ ال  -2

اٜطا  عدا ٖٝدزٚنطٝد ايفط١. OH )هلا نُا ميهٔ َالسع١ إ اغًب ايكٛاعد ايك١ٜٛ تٓتٗٞ ب ) Kbميهٔ قٝاع 

 قٛاعد ق١ٜٛ RbOHٖٝدزٚنطٝد ايسٚبٝدّٜٛ ٚاٜطا  Mg(OH)2ٖٝدزٚنطٝد املػٓطّٝٛضٓعترب 

( ٖٞ سٛاَض عط١ٜٛ ٚيٝطت قٛاعد نُا اْٗا سٛاَض أساد١ٜ  OHالسغ ٖٓاى سٛاَض ضعٝف١ مت تأغريٖا تٓتٗٞ ب )  -3

 ايربٚتٕٛ. 

اغًب ٖرٙ اذتٛاَض ٚايكٛاعد  سُٝٓا تتأٜٔ باملا٤ يٝظ غسط نتاب١ املا٤ يف املعادي١ َباغس٠ تهتب ع١ًُٝ ايتشًٌ عدا  -4

 .إلظٗاز اٜٕٛ اهلٝدزٚنطٝداعد ايطعٝف١ ٜهتب املا٤ يف املعادي١ ايكٛ

ٖٓاى أَالح نجري٠ ذٚبإ ٚاَالح غشٝش١ ايرٚبإ ٚإعدادٖا نجري٠ ٚايٓٛعني َٔ ضُٔ َٓٗاز ايدزاض١ نٝف ْفسم؟ يألَالح  -5

 سُٝٓا ٜعط٢ يف ايطؤاٍ اٚ ٜطًب )زتٍٗٛ( فاملًح غشٝح ايرٚبإ. Kspايػشٝش١ ايرٚبإ ثابت ٜدع٢ ثابت ساصٌ االتصإ 

 

 



 

 2االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 ملخص لوانٌن الفصل  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الحامض الضعٌف-1
HA             H+  +  A- 

Ka = 
 𝐇+ [𝐀− ]

[𝐇𝐀]متبمً
 

 

PKa = - log Ka            Ka = 10 – Pka 

 

PH = = - log[H+]         [H+] = 10 – PH 

درجة التأٌن = 
[+𝐇]عند االتزان 

التركٌز االبتدائً للحامض
 

لنسبة المئوٌة التأٌن = ا
[+𝐇]عند االتزان 

التركٌز االبتدائً للحامض
  ×100% 

 

 الماعدة  الضعٌفة-2
B +H2O             BH+  +  OH- 

Kb = 
 𝐁𝐇+ [𝐎𝐇− ]

[𝐁]متبمً 
 

 
PKb = - log Kb             Kb = 10– Pkb 

POH = = - log[OH-]    [OH-] = 10– POH 

 

درجة التأٌن = 
[+𝐇]عند االتزان 

التركٌز االبتدائً للحامض
 

لنسبة المئوٌة التأٌن = ا
[+𝐇]عند االتزان 

التركٌز االبتدائً للحامض
  ×100% 

 

 ثابت التأٌن للماء (7
 PH + POH = 14   
Kw = 1 X 10 -14 = [H+] [OH-] 

 

 ( محلول بفر لمزٌج مكون من حامض ضعٌف وملحه.3

PH =PKa  + log 
[𝑺𝒂𝒍𝒕]

[𝒂𝒄𝒊𝒅]
 

 الٌه ٌصبحوعند اضافة حامض لوي 

PH =PKa  + log 
[𝐒𝐚𝐥𝐭]−[𝐇+]

[𝐚𝐜𝐢𝐝]+[𝐇+]
 

 وعند اضافة لاعدة لوٌة الٌه ٌصبح

PH =PKa  + log 
[𝐒𝐚𝐥𝐭]+[𝐎𝐇−]

[𝐚𝐜𝐢𝐝]−[𝐎𝐇−]
 

 ( محلول بفر لمزٌج مكون من لاعدة ضعٌفة وملحها.4

POH =PKb  + log 
[𝑺𝒂𝒍𝒕]

[𝒃𝒂𝒔𝒆]
 

 اضافة حامض لوي الٌه ٌصبحوعند 

POH =PKb  + log 
[𝐒𝐚𝐥𝐭]+[𝐇+]

[𝒃𝒂𝒔𝒆]−[𝐇+]
 

 وعند اضافة لاعدة لوٌة الٌه ٌصبح

POH =PKb  + log 
[𝐒𝐚𝐥𝐭]−[𝐎𝐇−]

[𝒃𝒂𝒔𝒆]+[𝐎𝐇−]
 

      (S)( الذوبانٌة 5

B-  +    A+                    AB(s) + H2O 
KSP =[A+][B-]  

S(mol/L) = 
𝐒(𝐠/𝐋)

𝐌(𝐠/𝐦𝐨𝐥)
 

 

 لوانٌن اخرى سابمة مهمة للفصل  -6
 M1V1 =M2V2لانون التخفٌف -أ

 بعد االضافة       لبل االضافة                          

 =Mلانون الموالرٌة   -ب
𝒎

𝑴  𝑿  𝑽(𝑳) 
 

 

 ومنه المانون المهم جدا جدا التالً

m = M   ×  M  ×   V(L) 

 



 

 3االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 هو مزٌج متجانس من ذوبان المذاب فً المذٌب)الماء(. -: احملهول املائي

 وصنفت المحالٌل على هذا االساس الى صنفٌن
 التوصٌل الكهربائً ى ــــهً المواد التً ٌمكن لمحالٌلها المائٌة المابلٌة عل -:  االلكترولٌتات -1

 مثل كلورٌد الصودٌوم.                    
 دم المابلٌة على ــــــــــــعتكون لمحالٌلها المائٌة هً المواد التً  -:المواد غٌر االلكترولٌتٌة -2

 .مثل السكروز التوصٌل الكهربائً                             

 

 تصنف االلكتروليتات الى صنفين 

وهً االلكترولٌتات التً ٌنتج عند ذوبانها فً الماء محالٌل عالٌة : االلكترولٌتات الموٌة   -1
 ومن االمثلة علٌه .وذلن بسبب تفككها التام فً محالٌلها المائٌة(())علل التوصٌل الكهربائً 

 عملٌة تفكن هذه االلكترولٌتات ٌمكن تمثٌلها بالمعادالت التالٌة 
  HCl                                        H

+
       +      Cl

-
 

H2SO4                                    2H
+
      +      SO4

-2
 

 .الحظ المعادلة من سهم باتجاه واحد اي تفكن تام 

         NaOH                                       Na
+
      +      OH

-
 

         KNO3                                      K
+
         +      NO3

-
 

         Na2SO4                                   2Na
+
     +      SO4

-2
 

 ف٦ات َٔ االيهرتٚيٝتات ايك١ٜٛ.  3بػهٌ عاّ ٖٓاى 

 .َععِ االَالح ايرا٥ب١ يف املا٤  -3  ايك١ٜٛ ايكٛاعد -2   اذتٛاَض ايك١ٜٛ  -1

 
 



 

 4االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 ع / نٝف حتطب تسانٝص االْٜٛات يف ستايٌٝ االيهرتٚيٝتات ايك١ٜٛ؟

 / حتطب َباغس٠ َٔ تسانٝص االيهرتٚيٝتات ايك١ٜٛ نُا يف االَج١ً ادْاٙ. ز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
هً االلكترولٌتات التً ٌنتج عند ذوبانها فً الماء محالٌل  : الضعٌفة االلكترولٌتات - 2

بشكل محدود فً الماء( ومن االمثلة علٌها )لكونها تتأٌن عللضعٌفة التوصٌل الكهربائً 
 .AgClوامالح شحٌحة الذوبان مثل  NH3واالمونٌا  CH3COOHحامض الخلٌن

     CH3COOH(aq)                                         H
+

(aq)       +     CH3COO-
(aq) 

     NH3(g)    + H2O(l)                                  NH4
+

(aq)     +     OH-
(aq)      

     HCN(aq)                                                  H
+

(aq)     +     CN-
(aq)   

        AgCl                                                 Ag+
(aq)        +    Cl-

(aq) 
 

 (1-3مثال ) 
+2

Ba
 

 
-

OH 0.03M  

.  Ba(OH)2 

         Ba(OH)2                                              Ba
+2

(aq)     +    2OH
-
(aq) 

            0.03                                    0                       0    
           -0.03                                 +0.03           2  x (0.03) للتوضٌح 
               0                                      0.03                0.06 

Ba [وعلٌه تركٌز 
+2

 0.03Mفً المحلول =  ] 
OH [تركٌز         

-
 0.06Mفً المحلول =    ] 

( احسب تراكٌز االصناف االٌونٌة فً محالٌل المركبات التالٌة حسب التراكٌز 3-1تمرٌن ) 

 CaCl2من  KOH    3 )0.155 من HBr   2  )0.055Mمن  0.25M(  1المشار الٌها  

 الحـــــــــلول(
1)         HBr                             H+      +      Br -  

       0.2                                0                 0 
          0                                 0.2          0.2 

2)       KOH                              K+      +      OH- 
     0.05                               0                 0 
        0                               0.05          0.05  
 

3)      CaCl2                             Ca+2   +     2Cl- 
       0.1                                 0                0 
       0                                 0.1              0.2 

 



 

 5االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

الن عملٌة تفككها فً الوسط المائً تخضع فة تعد الكترولٌتات ضعٌ

 الى حالة اتزان بٌن الجزٌئات غٌر المتفككة واالٌونات الناتجة ٌمكن التعبٌر عنها بواسطة ثابت االتزان.

 المعادلة العامة لتفكن الحوامض الضعٌفة
HA   + H2O                         H3O

+
   +   A

-
 

HA                                  H
+
   +   A

-
 

 وعلٌه عاللة ثابت االتزان ستكون بالصور التالٌة 

Ka =    
[   +][ −  ]

[  ]
  

    = Ka      هذه من سٌعتمد علٌها
[ +][ −  ]

[  ]
 

Ka (a  منacid .وهً تمثل ثابت تفكن الحامض او ثابت التأٌن للحامض الضعٌف )وتعنً حامض 

 .ايكٛاعد ايطعٝف١سطاب١ٝ ملطا٥ٌ اذتٛاَض ايطعٝف١ ٚ َالسعات

 نكتب معادلة تفكن الحامض الموي او الماعدة الضعٌفة   -1

B   +   H2O           BH
+
     +   OH

-  
              HA             H

+
  + A

- 
         

 للماعدة. [-OH]للحامض و  +H] [تركٌز اٌونات Xنكتب الفرضٌة من حملٌن فمط حٌث تمثل  -2

B   +   H2O           BH
+
     +   OH

-  
              HA             H

+
  + A

- 
        

    M                              0               0                         M               0        0 
    M – X                       X             X                       M - X           X        X 

 ٌهمل                                                        
 المطروحة بالحاالت التالٌة. Xٌستعمل اسلوب التمرٌب وذلن بإهمال لٌمة  -3

 الخ. ---------  Kb  =10-5  ,10-6او  Kaاذا كانت لٌمة  - أ
 فما تحت . 0.05درجة التفكن او التأٌن =   - ب
 % فما تحت.5النسبة المئوٌة للتأٌن =  -جـ

 )لن نستخدمها فً المنهاج(. Xتستخدم طرٌمة الدستور فً حالة عدم اهمال لٌمة  -4

درجة التفكن =  -5
(تركٌز الجزء المتأٌن ) 

التركٌز االبتدائً للمادة
      

النسبة المئوٌة للتفكن=   -6
(تركٌز الجزء المتأٌن ) 

التركٌز االبتدائً للمادة
   X 100% 

 X  100%وعلٌه النسبة للتفكن = درجة التفكن  
 ]المتأٌن [ - ])االبتدائً(التركٌز االصلً  [تركٌز المتبمً =   -7

 سٌر اتجاه التفاعل دائما امامً. -9
 عدد اٌونات الهٌدروجٌن فً الحامض× للحامض الموي  = تركٌز الحامض  +Hتركٌز  -11

وعلٌه تركٌز الحامض الموي = 
تركٌز 

عدد اٌونات الهٌدروجٌن فً الحامض
 /  نفس االمر للماعدة الموٌة   

عدد مرات التخفٌف =   اٌضا احفظ لانون التخفٌف وهو  -11
  

  
            M2   =

  

عدد مرات التخفٌف
 

 

 لٌس هنان فرق بٌن 

H3O+   
 +Hو  
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         ايطادع ايعًُٞ      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

له =  Kaو  0.1Mتركٌزه  HCNحامض الهٌدروسٌانٌن محلول من (  3-3تمرٌن ) 
4.9  X 10

-10
Hاحسب تركٌز  

+
 ؟ درجة التفكن   النسبة المئوٌة للتفكن   

HCN                               Hالحــــــل/             
+
       +       CN

-
 

              0.2                                  0                    0 
           0.2 – X                              X                    X  

Ka =    
[𝑯+][𝑪𝑵−  ]

[𝑯𝑪𝑵]
 

                        4.9 X 10 -10 =  
𝑋2

0.1−𝑋
 ٌهمل                 

                                X2 = 0.49  X 10 – 10             بالجذر 
X = 0.7   X 10 -5  M = [H+] 

 
X = 7   X 10 -6  M = [H+] 
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         ايطادع ايعًُٞ      
 

 

وتعرف حسب مفهوم برونشتد على انها التً لها المابلٌة على   

.Kb  اكتساب البروتونات ولها ثابت تفكن  
 أشهر المواعد الضعٌفة 

 NH3االمونٌا   -1

  حفظ صٌغة وأسم                          C6H7Nاو   C6H5NH2 االنٌلٌن   -2

 C5H5Nالبرٌدٌن   -3
 CH3NH2مثٌل امٌن   -4

 فً النواتج. ] -OH [فً المعادلة إلظهار H2Oٌعبر عن االتزان االٌونً فً هذه المعادالت بكتابة 
-والمعادلة العامة هً    

B   +   H2O                BH
+
     +   OH 

 .ذرة هٌدروجٌن واحدة فمط تنتمل             

 ع/ أنتب َعادالت تفهو ايكٛاعد االزبع١ اعالٙ

    NH3(g)      +  H2O(l)                                     NH4
+

(aq)      +   OH
-
(aq) 

 
    C6H5NH2 +  H2O(l)                                C6H5NH3

+
(aq)   +   OH

-
(aq) 

 
    C5H5N    +  H2O(l)                                 C5H5NH

+
(aq)    +   OH

-
(aq) 

 
    CH3NH2 +  H2O(l)                                 

OHأحسب 3-2تمرٌن)
-

للمحلول المائً لالنٌلٌن   
C6H7N  Kb =3.8 X10

-10 
3.8X 10=   نٌلٌنلالKbعلما 0.2تركٌزه = 

-10
 

 6.2 =   √ للفائدة

 C6H7N  + H2O           C6H7NH
 +

  +   OH
-
 

   0.1                              0           0 
 0.1 – X                          X          X 

 3.8 X 10
-10

 =    
  2 

0.1− 
 ٌهمل 

X
2
 = 0.38  X 10

-10
   = 38   X 10

-12
 

X = 6.2  X 10
-6

 M = [OH
-
] 

                

OHأحسب اضافً
-

 لالمونٌاللمحلول المائً   
NH3  Kb =1.8 X10

-5 
 X10-4 6 واجب / الناتج  0.02Mوتركٌزه = 

 الحل/
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 8االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 

NH4من  0.01Mفً المحلول الذي ٌكون فً حالة اتزان مع  NH3ما تركٌز االمونٌا  -: 7-3
+

و  

1.2 X10
-5

OH]من  
-
X 10 1.8  علما ان ثابت تفكن االمونٌا =  [

-5
 ؟

 الحـــــــــل/ 
NH3 +H2O         NH4

+
 +  OH

-
 

                                X                     0.01  1.2X10
-5 

[NH3] =    
   4+ [  −  ]

[  ]
 

[NH3] =    
0.01   1.2  10− 

1.    10−  

[NH3] =    0.0066  
= 6.6  X 10

-3
 M 

.-H3O+  ٚOHٖٛ تفاعٌ نُٝٝا٥ٞ ٜتِ فٝ٘ اْتكاٍ ايربٚتٕٛ َٔ دصئ َا٤ اىل دصئ اخس يتهٜٛٔ اٜٕٛ اهلٝدزّْٚٝٛ 

 

عملٌة انتمال البروتون من جزئٌة ماء الى جزٌئة ماء اخرى بصورة  البرتنة :
 تلمائٌة وهً مسؤولة عن الصفة االمفوتٌرٌة للماء.

             H2O   +  H2O                 H3O
+
   +   OH

-
 

H2O                Hوٌمكن كتابة المعادلة بصورة أبسط    
+
    +   OH

-
 

  وعلٌه  
 

 -OHمصاحبة دائما لعملية تكوين   +Hبصورة عامة عملية تكوين  
Hوعلٌه تركٌز 

+
OHدائما مساوي لتركٌز  

-
وال متعادال ولد اثبت لفً جزٌئات الماء مما ٌجعل الماء مح 

H]الدراسات الحدٌثة التً أجرٌت على الماء ان تركٌز 
+
X10 1فً جزٌئاته =  [

-7
OH] وكذلن تركٌز

-
] 

ــــــــهـــــــــٌلـــوع   Kw = (10 
-7

)
2
 = 10 

-14
 

كما ذكرنا ان الماء محلول متعادل لٌس حامضً او لاعدي لذا اذا اضفنا الٌه حامض ٌؤدي  -ركز هنا : 
Hذلن الى زٌادة تركٌز اٌونات 

+
OH وحسب لاعدة لً شاتلٌه سٌملل هذا من تركٌز اٌونات  

-
للمحافظة 

 ثابتة والعكس صحٌح. وخالصة المول تكمن فً التعابٌر ادناه Kwعلى كمٌة 
[OH

-
] > [H

+
 المحلول لاعدي.  [

[H
+
] > [OH

-
 المحلول حامضً.  [

Kw = [H+] [OH-] 
الحظ ان تركٌز الماء لم ٌكتب اٌضا فً الممام 

كون ان تركٌز الماء لٌمة ثابتة لد دخل مع 

 Kwثابت 



 

 9االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      

Hب أذا اراد حسا -1
+

OHو  
-

 لمحلول حامضً نموم باآلتً 
Hنستخرج تركٌز  - أ

+
Hمن تركٌز الحامض كما تعلمنا من طرق حساب تركٌز  

+
للحامض  

 الضعٌف او الموي.
OHنستخرج  - ب

-
H]من العاللة التالٌة   

+
] [OH

-
]  Kw =  ومن العاللة 

[OH-] = 
  

[ +]
     =   

  −  

[ +]
 

Hأذا اراد حساب  -2
+

OHو  
-

 لمحلول لاعدي نموم باآلتً 
OHنستخرج تركٌز  - أ

-
 من تركٌز الماعدة الموٌة او الضعٌفة  

Hنستخرج  - ب
+

H]من العاللة التالٌة   
+
] [OH

-
]

  
 Kw =

 
 ومن العاللة

[H+] = 
  

[  −]
     =   

  −  

[  −]
 

Hأذا اراد حساب  -3
+

OHمن  
-

Kw  = [Hاو بالعكس من العاللة مباشرة 
+
] [OH

-
] 

 

Hأحسب تراكٌز  3-3مثال 
+
OHو   

-
فً  

M0.05  من حامض النترٌنHNO3 ؟ 

 الحــــــــــل /
HNO3                    H

+
   +  NO3

-
 

0.05                               0          0 
   0                             0.05     0.05 

[H
+
] = 0.05 M 

OH]ألستخراج تركٌز 
-
 نستخدم العاللة أدناه [

Kw = [H
+
][OH

-
] 

[OH
-
] = 

  

[ +]
 

[OH
-
] = 

1  10−  

[5   10−2]
  

[OH
-
] = 

10  10−  

[5   10−2]
 = 2  X 10

-13
 M 

Hاحسب تراكٌز اٌونات ( 3-4تمرٌن )
+

المائٌة  
OHفً محلول ٌحتوي اٌونات 

-
 المائٌة بتراكٌز 

 0.01M ( أ
   Kw = [H

+
][OH

-
] 

  [H
+
] = 

  

[  −]
 

[H
+
] = 

1  10−  

[1   10−2]
 = 1  X 10

-12 M 

  
X 10 2 ( ب

-9
M 

    Kw = [H
+
][OH

-
] 

   [H
+
] = 

  

[  −]
 

   [H
+
] = 

     −  

       −  
 

     [H
+
] = 

      −  

       −  
 

= 5  X 10
-6

 M 

 



 

 11االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 
 

 ٚاملٛاضٝع ايالسك١ PHسطابات يف ايًٛغازٜتِ قبٌ ايدخٍٛ اىل َٛضٛع األع اهلٝدزٚدٝين

 .اللوغارٌتم المستخدم فً هذا الفصل اللوغارٌتم االعتٌادي العشري وٌعرف بالصورة التالٌة -1

 

 

 

 الحظ الموانٌن التً تنطبك على اللوغارٌتم -2

a) Log Z  X   Y  = Log Z  + Log Y 
 Log6=0.78و    Log 5 = 0.7علما ان   Log 5  X 6/ جد لٌمة 1مثال

    Log 5  X   6  = Log 5  + Log 6 = 0.7   +  0.78 = 1.48 

X 10-3 7/ جد لٌمة لوغارٌتم  2مثال
 0.845=  7علما ان لوغارٌتم   

       Log 7  X 10
-3

 = Log 7  + Log10
-3

 = 0.845 – 3 = -2.155 

 

b) Log 
 

 
  = Log Z – Log Y 

 Logجد لٌمة /3مثال  
 . 

 . 
 Log3 = 0.477  Log2 = 0.3             علما أن     

Log 
 . 

 . 
  = Log 

  

  
   Log 

 

 
   = Log 3 – Log2 = 0.477 – 0.3 = 0.177 

 وفٌه أس سالب 10الحظ كٌفٌة اٌجاد عدد اساسه  -3

X= 10
-2.32 

 سٌصبح بالصورة التالٌة 4-و 4+نضٌف 3.7ٌعنً لو كان مثال  2لماذا الن العدد االولً  3-و 3+نضٌف لالس 

   X = 10-2.32 +3 -3       X= 100.68 -3  X = 100.68 X 10-3   = 4.79  X 10-3 
فانت تموم بأخذ الرلم الً بجانب اللوغارٌتم  Log4.79 = 0.68مالحظة : سٌزودن بهذه المعلومة فً السؤال 

 وتعوضه عن المٌمة التً ظهرت لن بالسؤال.

10اذا   علمت  ان   Yجد لٌمة  4مثال
-4.54  

 Y=     علما انLog 2.88 = 0.46 

  Y = 10
-4.54 + 5 – 5

 = 10
0.46

 X 10
-5

  = 2.88  X 10 
-5

 

 ونصٌحة لم بحفظها. ) ٌفضل حفظها(المٌم التالٌة أستفد من 

Log 1 = 0 Log 2 = 0.3 Log 3 = 0.477 Log 4 = 0.6 Log 5 = 0.7 

Log 6 = 0.78 Log 7 = 0.845 Log 8 = 0.9 Log 9 = 0.954 Log 10 = 1 

 



 

 11االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

Hٌكون عادة التعامل مع التراكٌز الصغٌرة ألٌونات 
+

OHو  
-

 صعب جدا لذا تم التراح  

 )الدالة الحامضٌة( للتعبٌر عن حامضٌة المحلول. PHاالس الهٌدروجٌنً 

 )الدالة الماعدٌة( للتعبٌر عن لاعدٌة المحلول. POHواالس الهٌدروكسٌدي 

 وحسب العاللات التالٌة

 PH     = - Log [H
+
]      = 

 

[ +]
                    [H+] = 10 

-PH    

POH = - Log [OH
-
]      = 

 

[  −]
                    [OH

-
] = 10 

–POH
    

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول ادناه مهم جدا جدا وٌجب حفظه 

 °25Cعند حرارة  POHو  PHجدول ٌوضح طبٌعة المحلول للمٌم المختلفة ل
 طبٌعة المحلول الحالة العامة C°25المٌم عند   

POH > 7 > PH POH > PH ًحامض 

POH =7  =PH POH  =PH متعادل 

POH < 7 < PH POH < PH لاعدي 

 

 

 

 

 POHو  PHأشتك عاللة تربط بٌن لٌمتً 

[H+]  [OH-] =  1  X 10
-14

 

 ناخذ لوغارٌتم طرفً المعادلة

Log[H+]  [OH-] = Log ( 1  X 10
-14

) 

Log[H
+
] + Log [OH

-
] = Log ( 1  X 10

-14
) 

 x –1نضرب طرفً المعادلة 

(-Log[H
+
]) + (-Log [OH

-
]) = - Log ( 1  X 10

-14
) 

PH + POH =14 
 

Hمحلول فٌه تركٌز اٌونات   PH( أحسب لٌمة 3-4مثال ) 
+

 Log 5 =0.7علما ان     0.05 = 

PH= - Log [H
-
] 

PH = -(Log 0.05) 
PH=  -  (Log 5 x 10

-2
 ) 

PH= - (Log 5  + Log10
-2

) 
PH= -(0.7 -2) = 1.3 
 

 مالحظة مهمة جدا

 عاللة عكسٌة. POHو  PHالعاللة بٌن -1

 عاللة عكسٌة. [-OH]و  [+H]العاللة بٌن -2

 عكسٌة. PHطردٌة ومع  POHمع  [+H]عاللة -3

 عكسٌة. POHطردٌة ومع  PHمع  [-OH]عاللة -4

OH
-
 

=POH 
=H+ = PH 



 

 12االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

أحسب لٌم الدالة الحامضٌة ( 3-5) تمرٌن 

 Log 6 = 0.78علما ان  .للمحالٌل االتٌة 
X 10 6 ( أ

-4
M  من حامضHCl 

  الحــــــــــــــــل/
 HCl                       H

+
   +    Cl

-
 

  6 X 10-4                      0               0 
  0                           6X10-4       6X 10-4 
PH= - Log [H

-
] 

PH=  -  (Log 6 X 10
-4

 ) 
PH= - (Log 6  + Log10

-4
) 

PH= - (0.78  + - 4)= 3.22  

 

 3.301=  محلول PH كانت/ أذا  (3-5)مثال 
H فكم ٌكون تركٌز 

+
 ؟فٌه 

 Log 5 = 0.699علما ان  

[H
+
] = 10

-PH 

[H
+
] = 10

 – 3.301 + 4 – 4 

[H
+
] = 10

0.699 
X 10

 -4 

[H
+
] = 5  X 10

-4
 = 0.0005 M  

 

 

و  [-OH]و  PHو  [+H]( احسب3-6مثال ) 

POH  لمحلول حامضHCl  0.015تركٌزهM 

 HCl                           H
+
     +   Cl

-
 

  0.015                       0            0 
  0                           0.015     0.015 
[H

+
] = 0.015 = 1.5  X 10

-2
 M  

PH = - Log [H
+
] 

PH= - Log(1.5 X 10
-2

) 
PH =- (Log1.5 + Log10

-2
) 

PH = -(0.18 -2) =1.82 
[H+][OH-]= 10

-14
 

[OH-]= 
      −  

 .      − 
= 

       −  

 .      − 
= 6.7X 10-13M 

PH + POH = 14  
POH = 14- PH = 14 – 1.82 = 12.18 

محلول االمونٌا  PHاحسب (3-7مثال ) 
 Ka=1.8 x 10-5علما ان  0.18Mبتركٌز

NH3  + H2O             NH4
+

  +   OH
-
 

   0.18                              0           0 
 0.18 – X                          X          X 

 1.8 X 10-5 =    
  2 

0.1 − 
 ٌهمل 

X
2
 = (1.8)

2
  X 10

-6
   = 3.6   X 10

-6
 

X = 1.8  X 10
-3

 M = [OH
-
] 

POH = -Log OH
-  

= -(Log1.8x10
-3) 

POH = -(Log1.8 +Log10
-3

) 
POH = -(0.26 -3)=2.74 
PH = 14 –POH = 14 -2.74=11.26 



 

 13االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

H]( احسب3-8تمرٌن ) 
+
OH]و  PHو  [

-
 لمحلول المائً ل POHو  [

 وهل المحلول حامضً ام لاعدي؟ 0.015تركٌز  Ca(OH)2 ـل 
  النتائج ستكون كاالتًواجب 

[OH
-
]= 0.03M   [H

+
] = 3.33 X 10

-13
 M 

P0H = 1.52      PH= 12.48 

 Log3.33 = 0.52استفد من هذه المعلومة 

 الحــــــــــــل/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 14االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 ٚملاذا PH  ٚPOHانٌُ ادتدٍٚ ايتايٞ ٌٖٚ ٖٓاى عالق١ ٚاضش١ بني (  3- 7 متسٜٔ ) 

POH PH  ][ OH
-

  ][ H
+

 المحلول 

13 1 1  x 10
-13

 0.1 0.1M   HI 

1.22 12.78 0.06 1.67 x 10
-13

 0.06M  RbOH 

1.4    12.6 0.04 2.5 x 10
-13

 0.02M  Ba(OH)2 

10.47 3.53 3.33  x 10
-11

 0.0003 0.0003  HClO4 

 

 والعكس صحٌح POHللت ال PH عاللة عكسٌة كلما زادت ال POHو PHالعاللة بٌن 

  HI                               H
+
        +    I

-
 

 0.1                             0               0 
  0                             0.1          0.1 
[H

+
] = 0.1  =  1  x 10

-1
 M 

PH = - log[H
+
]   

PH = -( log1 x 10
-
1) 

PH = -(0 + log10
-
) 

PH = 1    
[H

+
][OH

-
] = 1  x 10 

-14
 

[OH
-
]= 

1   10−  

[ +]
= 

1   10−  

1   10− =1x 10
-13

 

PH + POH = 14  
POH = 14 – PH= 14 – 1 = 13 

  RbOH                               Rb+     +    OH-
 

 0.06                                    0               0 
  0                                      0.06          0.06 
[OH

-
] = 0.06  =  6  x 10

-2
 M 

POH = - log[OH
-
]   

POH = -( log6 x 10
-2

) 
POH = -( log6 + log10

-2
) 

POH = -( 0.78 - 2) = 1.22    
[H

+
][OH

-
] = 1  x 10 

-14
 

[H+]= 
      −  

[  −]
 = 

      −  

      − =1.67 x10-13M 

PH + POH = 14  
PH = 14 – POH= 14 – 1.22 = 12.78 

  Ba(OH)2                         Ba+     +    2OH-
 

   0.02                               0               0 
     0                                 0.02         0.04 
[OH

-
] = 0.04  =  4  x 10

-2
M 

POH = - log[OH
-
]   

POH = -( log4 x 10
-2

) 
POH = -( log4 + log10

-2
) 

POH = -( 0.6 - 2) = 1.4    
[H

+
][OH

-
] = 1  x 10 

-14
 

[H+]= 
      −  

[  −]
 = 

      −  

      − 
 = 2.5 x 10-13M 

PH + POH = 14  
PH = 14 – POH= 14 – 1.4 = 12.6 

  HCIO4                               H+     +    CIO4
-
 

 0.0003                             0               0 
  0                                 0.0003       0.0003 
[H

+
] = 0.0003  =  3  x 10

-4
M 

PH = - log[H
+
]   

PH = -( log3 x 10
-4

) 
PH = -( log3 + log10

-4
) 

PH = -( 0.47 - 4) = 3.53    
[H

+
][OH

-
] = 1  x 10 

-14
 

[OH-]= 
      −  

[ +]
 = 

      −  

      − 
 = 3.33 x 10-11 

PH + POH = 14  
POH = 14 – PH= 14 – 3.53 = 10.47 

Iog 4= 0.6              Iog 6 = 0.78            Iog 3 = 0.47 

 



 

 15االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

)  CH3COOHما عدد غرامات ( 3-3سؤال)

M=60g/mol الواجب اضافتها الى )

250mL   من الماء الممطر لٌصبحPH  
 PKaعلما ان  2.7المحلول بعد االضافة 

 Log2 =0.3   Log1.8 =0.26    4.74للحامض =

 الحـــــــــــل/ 

 [H+
] = 10

-PH 

 [H
+
] = 10

 – 2.7 + 3 – 3 

 [H
+
] = 10

0.3 – 3 

 [H
+
] =2 X 10

-3
 M

 
= 0.002M = X 

 
 Ka = 10

-PKa 

 Ka = 10
 – 4.74 + 5 – 5 

 Ka = 10
0.26 – 5 

 Ka =1.8 X 10
-5

  
 
CH3COOH           CH3COO

-
 +  H

+ 

        Y                          0            0 
    Y – 0.002              0.002     0.002 

 ٌهمل                                      

Ka =    
  + [      −  ]

[       ]
 

1.8 X 10
-5

  =    
( .    ) 

[ ]
  

Y  =  
( .    ) 

[ .      − ]
 = 

(       − )

[ .      − ]
 

  Y = 0.22 M ًتركٌز الحامض االبتدائ 

 نجد كتلة  الحامض من العاللة التالٌة

m =  M(mol/L   X  M(g/mol)   X  V(L) 

 V(L) = 250 ml/1000mL/L =0.25 L 

m=0.22mol/L x 60g/mol  x  0.25(L) 

m = 3.3 g 

كم هً كتلة هٌدروكسٌد ( 3-15سؤال) 

الالزم اضافتها  (56g/mol M = (البوتاسٌوم

 ؟PH = 11لتصبح لٌمة  200mlالى 
لاعدة لوٌة  مالحظة هٌدروكسٌد البوتاسٌومالحــــــــــل / 

 = تركٌز الماعدة. [-OH]احادٌة الهٌدروكسٌد لذا بإٌجاد تركٌز 

 PH + POH= 14 
 POH= 14 – PH = 14 – 11 = 3 
 [OH

-
] = 10

-POH
 

 [OH
-
] = 10

-3
 = 0.001 M =[ KOH] 

 نجد الكتلة من هذه العاللة

m(g)= M(mol/L) X M(g/mol)  X V(L)  

V(L) = 
      

       / 
 = 0.2L 

m(g)= 0.001(mol/L) X 56(g/mol X 0.2(L)  

m(g)= 0.0112 g 
كم هً كتلة حامض الكبرٌتٌن  -مثال أضافً )واجب( :

(M= 98g/mol) 350الالزم اضافتها الىml  لتصبح

 g 0.0686ج/ ؟   Log 4 =0.6علما ان PH=2.4 لٌمة

 الحــــــــــــل/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

بعد ختفٝف٘ باملا٤  0.2Mحملًٍٛ َٔ ايفٍٝٓٛ تسنٝصٙ االع اهلٝدزٚدٝين اسطب ايتػٝري يف ( 3-22ضؤاٍ)

X 10 1.3عًُا إ ثابت تأٜٔ ايفٍٝٓٛ = َس٠  100
 log5 =0.7عًُا إ      10-

. √=  0.51للفائدة       0.2Mأ (     

C6H5OH                C6H5O
-
 +  H

+
 

    0.2                         0           0 
  0.2 – X                     X           X 

Ka =    
[𝐇+][𝐂𝟔𝐇𝟓𝐎−  ]

[𝐂𝟔𝐇𝟓𝐎𝐇]
 

1.3  X 10
-10

 = 
 2

0.2− 
 ٌهمل           

X
2
 = 0.26  X 10

-10
 

X = 0.51  X 10
-5

 M = [H
+
] 

X = 5.1  X 10
-6

 M 

PH = - log[H
+
]   

PH = -( log5.1 x 10
-6

) 
PH = -( log5.1 + log10

-6
) 

PH = -( 0.7 - 6) = 5. 3    
 

 

 مرة 100ب( بعد التخفٌف 

C6H5OH                C6H5O
-
 +  H

+
 

    0.002                    0           0 
  0.002 – X               X           X 

1.3  X 10
-10

 = 
 2

0.002− 
 ٌهمل       

X
2
 = 0.26  X 10

-12
 

X = 0.51  X 10
-6

 M = [H
+
] 

X = 5.1  X 10
-7

 M 
PH = - log[H

+
]   

PH = -( log5.1 x 10
-7

) 
PH = -( log5.1 + log10

-7
) 

PH = -( 0.7 - 6) = 6. 3    
∆ PH = 6.3 – 5.3 =1  

 التخفيف لاللكرتوليتات القوية او الضعيف باملاء

 مالحظات عن التخفٌف بالماء 

اسٝاْا ٜعطٞ تسنٝص ذتاَض قٟٛ اٚ قاعد٠ ق١ٜٛ اٚ ضعٝف١ َع ايتدفٝف باملا٤ سٝح ٜعطٞ سذِ َعًّٛ 

 يًُا٤ ٚبايتايٞ فإ ايطؤاٍ ضٝشٌ خبطٛات اخس٣ اضاف١ٝ ٚنُا يف ايٓكاط ادْاٙ

ٖٚٛ سذِ اذتاَض اٚ ايكاعد٠ + سذِ املا٤ ٚيهٔ إ نإ املطاف سذِ قًٌٝ ددا فٓعترب  V2حنطب   -1

 V2سذِ املا٤ ٖٛ 

 
 )قبٌ االضاف١(V1 M1 = V2M2)بعد االضاف١(    ْطبل قإْٛ ايتدفٝف املعسٚف   -2

 

املطًٛب َٔ ايطؤاٍ بارتطٛات  جندبعد ادناد ايرتنٝص ادتدٜد ياليهرتٚيٝت املعط٢ بايطؤاٍ  -3

 ايطابك١ املعسٚف١ ياليهرتٚيٝت يًكٟٛ اٚ ايطعٝف.

 



 

 17االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 للماء عند اضافة الى لتر منه المحالٌل التالٌة PHفً لٌمة  جد ممدار التغٌٌر( 3-2سؤال)

1 – 1mL  منHCl  10تركٌزه M 
عند اضافة الحامض للماء سٌمل تركٌزه وٌحسب 

 تركٌزه الجدٌد وفك هذه العاللة 

V(H2O) = 1L  X 1000 ml/L = 1000mL 
M1 V1 = M2 V2 

M2 = 
    

 2
   

 = 
10     1

1000
 = 0.01  M 

    HCl                 H
+
      +     Cl

- 

     0.01                   0                   0 
       0                     0.01               0.01 
[H

+
] = 0.01 M = 1  X 10

-2 M 

PH= - Log [H
+
] 

PH=  -  Log (1 X 10
-2

 ) 
PH = 2 
PH (H2O) = 7 
∆PH = PH2 – PH1 
∆PH = 2 – 7 
∆PH =  – 5 

2 – 1mL  منNaOH  10تركٌزه M 
عند اضافة الماعدة للماء سٌمل تركٌزها وٌحسب تركٌزها 

 الجدٌد وفك هذه العاللة 

V(H2O) = 1L  X 1000 ml/L = 1000mL 
M1 V1 = M2 V2 

M2 = 
    

 2
   

 = 
10     1

1000
 = 0.01  M 

    NaOH             Na
+
     +   OH

-
 

     0.01                  0                 0 
       0                   0.01               0.01 
[OH

-
] = 0.01 M = 1  X 10

-2 M 

POH= - Log [OH
-
] 

POH=  -  Log (1 X 10
-2

 ) 
POH = 2 
PH = 14- POH 
PH=14 – 2= 12 
PH (H2O) = 7 
∆PH = PH2 – PH1 
∆PH = 12 – 7 
∆PH =   5 

من حامض  10Mمن  1mlلمحلول نتج من تخفٌف االس الهٌدروجٌنً احسب لٌمة (  3-17سؤال) 
HCl   .علما ان الى لتر من الماء 

 بما انه تم تخفٌف الحامض ٌحسب له التركٌز الجدٌدالحــــل / 

V(H2O) = 1L  X 1000 ml/L = 1000mL 

M1 V1 = M2 V2           M2 = 
    

 2
     = 

10     1

1000
 = 0.01 = 10

-2
 M 

    HCl                       H
+
      +        Cl

-
 

   10
-2

                       0                   0  
       0                     10

-2
               10

-2
 

PH= - Log [H
-
]  

PH=  -  10
-2

  
PH= 2 
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+Hاملساد اذابتوا مع املاء حيح تتضنن التفاعل مع ايونات ج / هو تفاعل املادة 
-OH.او  

 

 .ًانواع التحلل المائ 
  مثال / تفاعل اٌون الخالت مع الماء.هنان انواع من التحلل 

CH3COO- +    H+ - OH-                      CH3COOH +   OH- 
 حامض الخلٌن الضعٌف.      -OHزٌادة من 

  وهنان نوع اخر من التحلل المائً ٌتضمن تفاعل الجذر الموجب )الحامض المرٌنM+
( للماعدة 

 مثال / تفاعل اٌون األمونٌوم مع الماء.

NH4
+ +  H+ - OH-                      NH4OH +   H+ 

 

 امالح لمواعد لوٌة وحوامض لوٌة.  -1
 امالح لمواعد لوٌة وحوامض ضعٌفة. -2
 امالح لمواعد ضعٌفة وحوامض لوٌة. -3
 امالح لمواعد ضعٌفة وحوامض ضعٌفة. -4
 

موٌة واالٌون السالب للحامض للموي وهو ٌعطً هً االمالح الناتجة من األٌون الموجب للماعدة ال
)) وذلن الن لٌس الٌوناتها الموجبة او السالبة المابلٌة على التفاعل بشكل ملحوظ محالٌل متعادلة 

 مع جزٌئات الماء ((.

 K2SO4و  NaBrو  NaClو  KClمن االمثلة على هذه االمالح 
ٌتكون ملح متعادل مع بعض  الموٌةبصورة عامة ان التمى احد الجذور للحوامض الموٌة مع احد الجذور للماعدة 

 )راجع بداٌة الملزمة لتحدد جذور الحوامض الموٌة والمواعد الموٌة(االستثناءات 

 

 NaOHاعدة لوٌة مع ل HClألنه ملح متعادل ناتج من تفاعل حامض لوي  ج/
               HCl  +  NaOH                                   NaCl    +  H2O 

 لذلن لٌس ألٌوناته الموجبة او السالبة على التفاعل بشكل ملحوظ مع جزٌئات الماء.
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عند أذابة هذا النوع من األمالح ٌكون المحلول ذو صفة لاعدٌة دائما بسبب لابلٌة األٌون السالب 
+Hللملح العائد للحامض الضعٌف التفاعل مع أٌونات 

فً الماء لتكوٌن الحامض الضعٌف وبالتالً  

 -OHتحصل زٌادة فً اٌونات 
 االمثلة على هذه األمالح فتظهر الصفة الماعدٌة للمحلول ومن

 KCN – HCOOK – CH3COONa  بصورة عامة ان التمت جذور المواعد الموٌة مع جذور

 الحوامض الضعٌفة .
 / عند ذوبان ملح خالت الصودٌوم فً الماء ٌتكون ملح لاعدي؟2علل

لذا فعند تفاعله مع الماء ستتفاعل اٌونات وحامض ضعٌف لاعدة لوٌة ألنه ملح مشتك من ج/   
Hالخالت السالبة )لاعدة لرٌنة لوٌة( مع اٌونات 

+
وبذلن تنمص اٌونات  CH3COOHلتكوٌن  

H
+

OHوسٌصبح هنان فائض فً اٌونات  
-

 وٌصبح المحلول لاعدي. 

     CH3COONa                         
H2O

               Na
+    +  CH3COO

- 

           H2O                                              زٌادة)  )OH
-    +       H+                CH3COOH    

 2003؟ ٚشازPHٟيف املا٤ تصداد ق١ُٝ  HCOOK/ عٓد ذٚبإ ًَح فٛزَات ايبٛتاض3ّٛٝعًٌ

  ج/ 
 
 

 النوع الثالث : امالح لمواعد ضعٌفة وحوامض لوٌة.
هذا النوع من األمالح ٌكون المحلول ذو صفة حامضٌة دائما بسبب لابلٌة األٌون الموجب  عند أذابة

-OHللملح العائد للماعدة الضعٌفة التفاعل مع أٌونات 
فً الماء لتكوٌن الماعدة الضعٌفة وبالتالً  

 +Hتحصل زٌادة فً اٌونات 
 فتظهر الصفة الحامضٌة للمحلول ومن االمثلة على هذه األمالح

 NH4Cl – NH4Br – C5H5NHCl  بصورة عامة ان التمت جذور المواعد الضعٌفة مع جذور

 الحوامض الموٌة .

 مثال توضٌحً/ 

                 NH4Cl                        
H2O

                  NH4
+    +     Cl- 

                 H2O                                                       OH-    +       H+ زٌادة من                   
 NH4OH 

 علل/ عند ذوبان ملح نترات االمونٌوم فً الماء ٌتكون ملح حامضً؟
ألنه ملح مشتك من لاعدة ضعٌفة وحامض لوي لذا فعند تفاعله مع الماء ستتفاعل اٌونات ج/   

-OHاالمونٌوم الموجبة )حامض لرٌن لوي( مع اٌونات 
وبذلن تنمص اٌونات  NH4OHلتكوٌن  

OH-
+Hوسٌصبح هنان فائض فً اٌونات  

 وٌصبح المحلول حامضً. 

                    NH4NO3                  H2O                   NH4
+    +     NO3

- 
                     H2O                                                     OH-    +       H+ زٌادة من    

 ؟PHتمل لٌمة  C5H5NHClعلل/ عند ذوبان ملح كلورٌد البٌرٌدٌوم 
 ج/
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ستًٍٛ َا٥ٞ َهٕٛ َٔ َصٜر ذتاَض ضعٝف َع اسد اَالس٘ اٚ قاعد٠ ضعٝف١ َع اسد  ستًٍٛ بفس :

د أضاف١ ن١ُٝ صػري٠ عٓ PHاَالسٗا ٜٚهٕٛ هلرا املصٜر ايكاب١ًٝ ع٢ً َكا١َٚ االع اهلٝدزٚدٝين 

 َٔ ساَض قٟٛ اٚ قاعد٠ ق١ٜٛ. 

 محلول بفر ٌكون نوعٌن
 

PH = PKa  + Log 
[    ]

[    ]
 

 

POH = PKb  + Log 
[    ]

[    ]
 

 حاالت محلول بفر
 ) حامض ضعٌف وملحه( الى محلول بفر اضافة الحامض الموي  (1

CH3COOH                   CH3COO                   الحظ المعادالت التالٌة
-
 +H

+ 
CH3COONa                 CH3COO

-
 + Na

+
  

    HCl                                 Cl
-
    + H

+  

Hالمؤثر هو الحامض الموي الذي ٌطلك اٌونات 
+

فٌزداد تركٌزها وبالتالً سٌؤدي الى ترجٌح  
فٌزداد تركٌز الحامض وٌمل تركٌز الملح بممدار االضافة  التفاعل الخلفً حسب لاعدة لً شاتلٌه

 وسٌكون المانون لهذه الحالة بالصورة التالٌة.
 
 

 

 ) حامض ضعٌف وملحه( ة الى محلول بفرالموٌ الماعدةاضافة  (2
             +CH3COOH                   CH3COO- + H  الحظ المعادالت التالٌة 

  CH3COONa                 CH3COO- + Na+                  H2O  
        NaOH                          Na+    + OH-  

OHالتً تطلك اٌونات  NaOHالمؤثر هو الماعدة الموٌة 
-

Hوتتحد مع اٌونات  
+

الصادرة من  
H]النتاج الماء اي ٌمل تركٌز الحامض الضعٌف 

+
وحسب لاعدة لً شاتلٌه ٌترجح التفاعل  [

 االمامً فٌمل تركٌز الحامض وٌزداد تركٌز الملح بممدار االضافة وٌكون المانون كاالتً
 

PH = PKa  + Log 
[𝑺𝒂𝒍𝒕]−  𝑯+ 

[𝒂𝒄𝒊𝒅]+ [𝑯+]
 

PH = PKa  + Log 
[𝑺𝒂𝒍𝒕]+ [𝑶𝑯−]

[𝒂𝒄𝒊𝒅]− [𝑶𝑯−]
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وضاح كٌاف ٌحاافظ محلاول بفاري مكاون مان حاامض ضاعٌف  س وزاري / وفك لاعدة لً شااتلٌه
 ب ( أضافة لاعدة لوٌة الٌه.أ( اضافة حامض لوي الٌه  وملحه على أسه الهٌدروجٌنً عند

 .الجواب/ العبارتين في الصفحة السابقة اللتان تبدأن بكلمة المؤثر.
 

NH3+H2O                   NH4  الحظ المعادالت التالٌة 
+ + OH-                 

          NH4Cl                  NH4
+ + Cl-                 H2O     

        HCl                           Cl-  + H+  

التً ستتفاعل مع اٌونات الهٌدروكسٌد  [+H]سوف ٌطلك اٌونات  HClعند أضافة حامض 
OH] [لتكوٌن الماء  وبالتالً ٌمل تركٌز

-
وٌترجح التفاعل االمامً للماعدة للتعوٌض عن النمص 

 الحاصل فٌمل تركٌز الماعدة وٌزداد تركٌز الملح بمدر االضافة.
 
 

 

 

NH3+H2O                   NH4  الحظ المعادالت التالٌة 
+ + OH-                 

          NH4Cl                  NH4
+ + Cl-     

        NaOH                     Na     + OH-  

-OH] [التً تؤدي الى زٌادة فً اٌونات [-OH]عند أضافة الماعدة  سوف ٌطلك اٌونات 
وٌترجح 

التفاعل الخلفً لتعوٌض لزٌادة الحاصلة حسب لاعدة لً شاتلٌه للماعدة للتعوٌض عن النمص 
 الحاصل فٌمل تركٌز الملح بمدر االضافة.

 
5)  

 

 لوانٌن اخرى تخص لانون بفر 

   
 
 

 َالسعات 

 .ضُٔ ْطام ستدٚد ال تطُح بتذاٚشٙ PHيًُشافع١ ع٢ً ق١ُٝ بفس تطتعٌُ نجري َٔ ادطآَا ستًٍٛ  -1

 +Hعٓد اضاف١ ن١ُٝ صػري٠ َٔ ساَض قٟٛ اىل املا٤ تصداد تسانٝص  -2

بُٝٓا ال تؤدٟ اضاف١ ْفظ ايه١ُٝ  َٔ اذتاَض 

+Hٚايطبب إ اٜٕٛ اىل ستًٍٛ بفس) ساَض ًَٚش٘( شٜاد٠ ًَشٛظ١ 
يف ستًٍٛ بفس ال ٜبك٢ سسا يف احملًٍٛ سٝح ٜتفاعٌ َع  

 بٌ تبك٢ ثابت١. PHاٜٕٛ اذتاَض ايطعٝف ٚبريو ال تٓدفض ق١ُٝ  

POH = PKb  + Log 
[𝑺𝒂𝒍𝒕]+ [𝑯+]

[𝒃𝒂𝒔𝒆]− [𝑯+]
 

POH = PKb  + Log 
[𝐒𝐚𝐥𝐭]− [𝐎𝐇−]

[𝐛𝐚𝐬𝐞]+ [𝐎𝐇−]
 

[H
+
] = Ka  X  

[𝒂𝒄𝒊𝒅]

[𝒔𝒂𝒍𝒕]
                [OH

-
] = Kb  X  

[𝒃𝒂𝒔𝒆]

[𝒔𝒂𝒍𝒕]
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 بفساالَج١ً ٚايتُازٜٔ ٚاض١ً٦ ايهتاب ارتاص١ مبشًٍٛ 

Hأحسب تراكٌز  (3-9مثال )
+ 

 0.2Mحامض الخلٌن و  M 0.1لمحلول مكون من  PHو  

 Ka = (CH3COOH) = 1.8  X 10خالت الصودٌوم علما ان 
-5

 Log 9 = 0.954علما ان   
 المحلول محلول بفر مكون من حامض ضعٌف وملحه وعلٌه الحـــــــــل/

[H
+
] = Ka  X  

[    ]

[    ]
 

[H
+
] = 1.8 X 10

-5
 X  

[ . ]

[ . ]
 =0.9 X 10

-5
 =9 X 10

- 6
 M 

PH= - Log [H
+
] 

PH = -(Log 9X10 
-6

) 
PH=  -  (Log 9 X 10 

-6
 ) 

PH= -(0.954 -6) = 5.046 

لمحلاول ٌحتاوي  PHاحساب لٌماة (3-9تمرٌن )

NH3  0.15بتركٌزM  وNH4Cl 0.3بتركٌزM 

ذو االمونٌاااا محلاااول   PHولاااارن النتٌجاااة ماااع
 (PKb =4.74 Log1.6=0.2علما ان )0.15M تركٌز

Log2= 0.3) ) ( =1.6)    (Log 1.8 =0.26 √ .   ) 
 قاعدة ضعيفة وملحها / احمللول االول حملول بفراحلــل

POH = PKb  + Log 
[    ]

[    ]
 

POH = 4.74  + Log 
[ .  ]

[ .  ]
 

POH = 4.74  + Log 2 
POH=4.74 +0.3 = 5.04 
PH + POH = 14 
PH= 14 - POH = 14 - 5.04= 8.96 

 فقط.االمونيا احمللول الثاني حملول 

NH3  + H2O                  NH4
+   +   OH- 

0.15                          0   0 
0.15 –X                            X             X 

 PKbاعتماد على  Kbٌجب حساب 

Kb = 10
-PKb 

Kb= 10
-4.74 +5 -5 

Kb = 10
0.26

 X 10
-5

 
Kb = 1.8   X 10

-5 

 3- 9)تكملة تمرٌن )

 Kb = 
  

( .  − )
 

1.8  X 10 
-5

= 
  

( .  − )
 

X
2
 = 0.27  X 10

-5
 

X
2
 = 2.7  X 10

-6
 

X = 1.6 X 10
-3

 M=[OH
-
] 

POH= - Log [OH
-
] 

POH = -(Log 1.6X10
-3

) 
POH=  -  (Log 1.6 +Log 10

-3
 ) 

POH= -(0.2 -3) = 2.8 
PH + POH = 14 
PH= 14 - POH  
PH = 14 – 2.8  = 11.2 
∆ PH = PH2 – PH1 
∆ PH = 11.2 – 8.96 =2.24 

 
 
 

 بطرٌمة اخرى PHحساب 

                          PH = PKa  + Log 
[𝒔𝒂𝒍𝒕]

[𝒂𝒄𝒊𝒅]
 

PH = -(log1.8 X10-5 ) + Log 
[𝟎.𝟐]

[𝟎.𝟏]
 

PH=4.74 +0.3=5.04 
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الى  M 10تركٌزه  HClمن حامض  1mlبعد أضافة  PHأحسب لٌمة  (3-11مثــــال) 
وخالت 0.1M لتر من محلول بفر مكون من حامض الخلٌن تركٌزه 

  PKa = 4.74   Log8.1= 0.91علما ان  0.1Mالصودٌوم تركٌزها 

 ان المضاف هو حامض الهٌدروكلورٌن ٌحسب له التركٌز الجدٌد بعد اإلضافة/ لالح

V2 = 1L  X 1000 ml/L = 1000 ml 
   V1M1= V2M2 

M2 = 
      

  
 = 

         

       
 = 0.01 =[H

+
] 

من معلومات السؤال هذا النوع هو اضافة حامض لوي لمحلول بفر مكون حامض ضعٌف 
 وملحه ولانونه بالصورة التالٌة

PH = PKa  + Log 
[    ]−   + 

[    ]+ [ +]
 

PH = 4.74  + Log 
( .  )− ( .  )

( .  )+ ( .  )
 

PH = 4.74  + Log 
 .  

 .  
 

PH = 4.74  + Log 0.81 
PH = 4.74  + Log 8.1 x10

-1
 

PH = 4.74  + (Log 8.1 +Log10
-1

) 
PH = 4.74  + (0.91 -1) 
PH= 4.74 –(0.09)=4.65 

خطوات حل هذا نوع 
 من المسائل.

الموي (ان حجم الحامض 1
او الماعدة الموٌة المضاف 
سٌتغٌر وبالتالً سٌتغٌر 
تركٌزهما وعلٌه ٌجب أٌجاد 
التركٌز الجدٌد بعد االضافة 

 باستخدام هذه العاللة

V1 M1     =   V2 M2 
  لبل االضافة       بعد االضافة       

=  V2المفروض ان  (2

حجم الحامض+حجم محلول 
ولكن اذا كان حجم  بفر

 ر جدا المضاف صغٌ

فتهمل  5mlالى  1mlمن 

هو  V2هذه االضافة وٌكون 

 نفسه حجم المحلول.
( بعد االنتهاء من أٌجاد 3

تركٌز المضاف نحدد اي 
نوع من االنواع االربعة 
 ونطبك له المانون المناسب.

( الحامض او الماعدة 4
المضاف تركٌزهما الجدٌد 
هو من سٌعوض مكان 

[H+]  او[OH-]  ًف

 المانون المناسب
 

فً محلول حامض الخلٌن ما تركٌز ( 3-10تمرٌن )
بتركٌز خالت الصودٌوم ٌحوي اضافة الى الحامض ملح 

0.3M  علما ان لٌمةPH  و    4.31للمحلول تساوي
Ka= 1.8 X 10-5 

Log 1.8 =0.26    Log0.37 = -0.43 

 المحلول بفر من حامض ضعٌف وملحهالحـــــــــل/ 

PH = PKa  + Log 
[    ]

[    ]
 

PKa = - (Log Ka)= - (Log 1.8 x 10-5) 
PKa = - (Log 1.8 + Log 10-5) 
PKa = - (0.26 x - 5)=4.74 

4.31 = 4.74  + Log 
[ . ]

[    ]
 

-0.43 = Log 
[ . ]

[    ]
 

Log 0.37 = Log 
 . 

[    ]
 

[acid] = 
 . 

 .  
 = 0.81 M 

ماذا ٌجب ان ٌكون تركٌز كلورٌد ( 3-10مثال )
 0.1Mفً محلول ٌحتوي امونٌا تركٌز االمونٌوم 
 PH = 9 (PKb NH3 =4.74.)لتكن لٌمة 

Log 1.82 =0.26      
 الحـــــــل/ المحلول بفر من لاعدة ضعٌفة وملحها

 POHالى   PHلذا ٌجب التحوٌل من            
PH + POH = 14 
POH = 14 – PH  
POH = 14 – 9 = 5 

POH = PKb  + Log 
[    ]

[    ]
 

5 = 4.74 + Log 
[    ]

[    ]
  

0.26 = Log 
[    ]

 . 
 

Log 1.82 = Log 
[    ]

 . 
 

[    ] = 1.82 X0.1 =0.182 mol/L 

 مالحظة مهمة
بما ان كلورٌد 
االمونٌوم ملح 
حامضً لذا ٌجب ان 

 POHٌتم التعامل مع 
لذا لمنا   PHو لٌس 

 بعملٌة التحوٌل 
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َٔ ًَح نًٛزٜد االَّْٛٝٛ اىل يرت ٚاسد َٔ  mol 0.5َا ٖٛ ايتأثري ايٓاتر َٔ أضاف١ ( 3- 11متسٜٔ ) 

Kb = 1.8  X 10ع٢ً دزد١ تفهو ايكاعد٠   M 0.1ستًٍٛ االَْٛٝا تسنٝص 
-5

 

 .أضاف١ املًحاذتــــــــــٌ/ حنطب دزد١ ايتفهو قبٌ 

                                NH3+  H2O                     NH4
+    

 +            OH
-
 

                                  0.1                                 0                        0 
                            0.1 – X                                X                        X 

Kb =    
    + [  −  ]

[   ]
 

                       1.8 X 10
-5 = 

 2

(0.1− )
              ٌُٜٗ 

           X
2

   =  1.8   X  10
-6

             X = 1.3    X  10
-3

 M = [0H
-
]  

 = دزد١ ايتفهو  
عٓد االتصإ [−  ]

االبتدا٥ٞ[   ]

 = 
1.3    10− 

0.1
 =   

[OH
-
] = Kb  X  

[    ]

[    ]
 

                                          

[OH
-
] = 

 .       −       − 

 . 
  = 3.6  X 10

-6
M 

 = دزد١ ايتفهو 
عٓد االتصإ [−  ]

االبتدا٥ٞ[   ]

 = 
 .       − 

 . 
 =  3.6  X 10-5 

 ْالسغ إ دزد١ تفهو ايكاعد٠ قد قًت ْتٝذ١ ْكص تسنٝص اٜٕٛ اهلٝدزٚنطٝد عٓد االتصإ

ْفظ ٖرا ايتُسٜٔ اعالٙ قد ٚزد ٚشازٜا يهٔ بتػري بطٝط اْ٘ مل ٜعطٞ املعًّٛ   -َالسع١ :

بايػساَات ٚاعط٢ ايهت١ً املٛي١ٝ ي٘ يرا سطاب تسنٝص املطاف يًُطاف ٍَٛ ٚيهٔ اعطاٙ 

 ٜهٕٛ باالعتُاد ع٢ً ٖرا ايكإْٛ

                                                M = 
 ( )

 ( /   )     
 

             

 

 

 

 

 

1.3  X 10-2 



 

 25االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 

 PHاسطب ق١ُٝ  (3-12متسٜٔ ) 

 0.1Mٚنًٛزٜد االَّْٛٝٛ برتنٝص  0.1Mيًرت َٔ ستًٍٛ بفس َهٕٛ َٔ االَْٛٝا برتنٝص ( أ

ايٓتٝذ١ ْٚاقؼ  PHثِ اسطب ايتػري يف  M 10  تسنٝص 1ml  َٔH2SO4 اضاف١ ب( يٓفظ احملًٍٛ يهٔ بعد

 PKb = 4.74     Log 1.5 = 0.18عًُا إ 

 ولانونه سٌكون بالصورة التالٌة اوملحه ةضعٌف لاعدة المحلول مكون من  الحـــل / ( أ

POH = PKb  + Log 
[    ]

[    ]
 

POH= 4.74 + Log 
0.1

0.1
 

POH = 4.74 
PH + POH = 14 
PH  = 14 - POH  
PH = 14 – 4.74 = 9.26 

 
 حـــــل فرع ب(ان المضاف هو حامض الكبرٌتٌن الموي وٌحسب له التركٌز بعد االضافة 

V2 = 1L  X 1000 ml/L = 1000 ml 
   V1M1= V2M2 

M2 = 
      

  
 = 

         

       
 =0.01 M [H2SO4] 

     H2SO4                2H
+
    +   SO4

-2 

0.01                 0            0 
   0                  0.02        0.01 

POH = PKb  + Log 
[    ]+   + 

[    ]− [ +]
 

POH = 4.74  + Log 
( . )+ ( .  )

( . )− ( .  )
 

POH = 4.74  + Log 
 .  

 .  
 

POH = 4.74  +Log1.5 
POH = 4.74 + 0.18 = 4.92 
PH = 14 – 4.92 = 9.08 
∆PH = 9.08  - 9.26 = - 0.18 

لد للت  وهذا ٌعنً ان تركٌز  PHنالحظ لٌمة  -المنالشة:
-OH  لد لل بسبب

اتحادها مع اٌونات 
+H  المادمة من الحامض الموي. 

 



 

 26االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 

َٔ يرت اضٝف اىل  0.02M   َٔNH4Cl   ٚ0.01M  َٔNH3ستًٍٛ بفس َهٕٛ َٔ ( 3-19ضؤاٍ  )  

Kb(NH3)=1.8X10    عًُا إ PHاسطب َكداز ايتػٝري يف  10Mبرتنٝص  1ml  َٔKOHاحملًٍٛ 
-5   

 قبٌ االضاف١    PHحنطب  -اٚال : 

 

V2 = 1L  X 1000 ml/L = 1000 ml 
   V1M1= V2M2 

M2 = 
𝑽𝟏  𝑴𝟏

𝑽𝟐
 = 

𝟏𝒎𝒍 𝑿 𝟏𝟎𝑴

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒍
 =0.01 M [OH-] 

      

POH = PKb  + Log 
[𝐒𝐚𝐥𝐭]− [𝑶𝐇−]

[𝐛𝐚𝐬𝐞]+ [𝑶𝐇−]
 

POH = 4.74  + Log 
(𝟎.𝟎𝟐)− (𝟎.𝟎𝟏)

(𝟎.𝟎𝟏)+ (𝟎.𝟎𝟏)
 

POH = 4.74  + Log 
𝟎.𝟎𝟏

𝟎.𝟎𝟐
 

POH = 4.74  +(Log1-Log2) 

POH = 4.74 + (0 -0.3) 

POH = 4.44 

PH = 14 – 4.44 = 9.56 

∆PH = 9.56  - 8.96 = 0.6 



 

 27االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 500ايٛادب اضافتٗا اىل ( M=53.5g/mol)  أسطب نت١ً نًٛزٜد االَّْٛٝٛ  

ml  ًٍٛ0.15َٔ ست M  دتعٌ ق١ُٝ اَْٛٝا PH = 9 ٕعًُا اKb(NH3) = 1.8 X10-5
   Log 1.8 =0.26  

 

 اذتـــــــــــٌ/ 

 



 

 28االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 HNO2حامض النتروز لمزٌج بفري مكون من االس الهٌدروجٌنً ما لٌمة  -أ 

 Ka=4.5 X 10-4 علما ان 0.15M بتركٌز NaNO2الصودٌوم ونترٌت  0.12Mبتركٌز 

 (Log1.84 = 0.265ــ )    Log4.5 = 0.65   -  (Log1.25 = 0.1 )) للفائدة ) 
 الحـــــــــل/ المحلول بفر ناتج من حامض ضعٌف وملحه

 PH = PKa  + Log 
[    ]

[    ]
 

PKa = -(Log Ka) 
PKa = -(Log 4.5 X 10

-4
) 

PKa = -(Log 4.5 +Log 10
-4

) 
PKa = -(0.65 X -4)=3.35 

PH = 3.35  + Log 
[0.15]

[0.12]
 

PH = 3.35  + Log 1.25 
PH = 3.35  + 0.1= 3.45 

من هٌدروكسٌد الصودٌوم كتله  1.0gالمحلول الناتج بعد أضافة  PHأحسب لٌمة  ( ب
 الى لتر واحد من محلول بفر 40g/molالمولٌة 

 اوال نجد تركٌز الماعدة وبما ان المضاف بالغرامات نجده من هذه العاللة.

                         M = 
 ( )

 ( /   )     
 =   

  ( )

  ( /   )     
  0.025 M 

 وعلٌه المانون سٌكونان المضاف هو لاعدة لوٌة الى محلول بفري حامض ضعٌف وملحه 

  PH = PKa  + Log 
[    ]+ [  −]

[    ]− [  −]
 

PH = 3.35  + Log 
[ .  ]+ [ .   ]

[ .  ]− [ .   ]
 

PH = 3.35  + Log 
( .   )

( .   )
 

PH = 3.35  + Log  .    
PH=3.350 +0.265=3.615   

 

 

 

  

 طرق وهً 3الماعدة المضافة ب مالحظات : ٌمكن اٌجاد تركٌز الحامض او 

االضافة الحجمٌة حٌنما ٌعطً المضاف بالحجم والموالري)ٌكون على االغلب رلم كبٌر( نطبك لانون -1
 M1V1 = M2V2التخفٌف 

 االضافة الغرامٌة حٌنما ٌكون المضاف بوحدة الغرام وتعطى كتلته المولٌة نجد تركٌز من هذا المانون   -2

M= 
(𝒎)

 𝑴 𝑿 𝑽(𝑳)
 

 اذا اعطى المضاف تركٌز موالري برلم صغٌر جدا ولم ٌذكره حجمه ٌطبك هذا الرلم مباشرة-3
 



 

 29االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

مع  NH3ناتج من مزج  PH= 9أذا كانت هنان حاجة لتحضٌر محلول بفر ذو 

NH4Cl  كم ٌجب ان تكون النسبة بٌن
    + 

[   ]
؟ PKb= 4.74علما ان  

Log1.82 =0.26
 

 POHالمحلول ناتج من لاعدة ضعٌفة وملحها لذا ٌجب أٌجاد لٌمة الحـــــــــــل/ 
  PH  + POH = 14 
  POH= 14- PH  = 14 – 9 = 5 

P0H = PKb  + Log 
[    ]

[    ]
 

5 = 4.74  + Log 
[   +]

[   ]
 

Log 
[   +]

[   ]
 = 5 - 4.74 

Log 
[   +]

[   ]
 =0.26 

Log 
[   +]

[   ]
 =Log1.82 

ايٛادب اضافتٗا اىل  KCN(M=65g/mol) ايبٛتاضّٝٛ ضٝاْٝدَٛالت ًَح غساَات َٚا عدد َجاٍ اثسا٥ٞ / 

400ml  َٔ0. 2M  دتعٌ  اهلٝدزٚضٝاْٝوساَضPOH = 7.7  ٕعًُا اPKa =9.3 

 g   0.00008mol 0.0052الجواب= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

انتبه جٌدا فً حل االسئلة على النوع 

وعلى الدالة فكما الحظت فً هذا 

السؤال اعطى لاعدة وملحها ولكن 

لهذا تم تحوٌلها الى  PHاعطى 

POH .وٌمكن ان ٌحدث العكس 



 

 31االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

   %1ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ يتآٜ٘ ض ضعٝف ًَٚش٘ ـــــــــــــــستًٍٛ َٔ ساَ 

  ٚPH=2.7   ٙ0.1َصز َع ًَش٘ املػتل َٓ٘ تسنٝصM  َاPH  احملًٍٛ ايٓاتر بعد املصز 

Hتسنٝص  PHاذتـــــــٌ/ اٚال ْطتدسز َٔ 
+ 

 

 

 



 

 31االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

0.05molاضٝف  
 

َٔ ستًٍٛ

  
Ba(OH)2 َس٠ اىل يرت َٔ املا٤ املكطس

 0.3Mنٌ َُٓٗا برتنٝص  HCN   ٚNaCNَٚس٠ اخس٣ اىل يرت َٔ ستًٍٛ َهٕٛ َٔ 

6x10يًشاَض=    Kaيف اذتايتني  عًُا إ    PHنِ ضٝهٕٛ َكداز ايتػٝري يف ق١ُٝ 
-3

                       

 0.3مع بفر    6سٌكون ممدار التغٌرالماء = واجب / الحل )واجب(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 32االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 

 الذوبانية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اٌجاد الثابت له اٌضاٌمكن وصف عملٌة ذوبان مركب اٌونً فً الماء بالصورة التالٌة و

تبمى ثابته ال تتغٌر لتفكن جزء   ABلكون المركب شحٌح الذوبان فً الماء لذا ٌمكن اعتبار لٌمة و
 م لٌمة الماء ثابتة اٌضا لذا ٌدخالن مع لٌمة ثابت الحاصل االٌونً.صغٌر منها واٌضا كما هو معلو

 
 هو ثابت حاصل الذوبان وهو لٌمة ثابته عند ثبوت درجة الحرارة وٌعرف 

 

وهً التركٌز الموالري لالٌونات الناتجة من تفكن الملح فً المحلول عند 

  المانون.(وتحول من الغرامٌة الى وحدتها باستخدام  S( وٌرمز لها )mol/Lاالتزان ووحدتها )

 



 

 33االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 اكتب التعبري لجابت حاصل االذابة ألمالح س/

 BaSO4او  AgClثنائي التكافؤ مجل  –أحادي التكافؤ او ثنائي  –ملح أحادي  ( أ

AgCl                       Ag
+ 
 + Cl

-
  

                                 S        S 
BaSO4                   Ba

+2 
 + SO4

-2
  

                                 S          S 
KSP = S  X S = S

2
 

   
  Zn(OH)2او  CaF2ثنائي التكافؤ  مجل  –ب( ملح أحادي 

CaF2                       Ca
+2 

 + 2F
-
  

                                 S        2S 
KSP = S  X (2S)

2
 = 4S

3
 

 Ca3(PO4)2ثالثي التكافؤ مجل  –ج( ملح ثنائي 

Ca3(PO4)2                       3Ca
+2 

 + 2PO4
-3

  
                                          3S        2S 
KSP =( 3S)

3
  X 2(S)

2
 = 108 S

5  

 َالسعات سطاب١ٝ قبٌ ايدخٍٛ اىل َطا٥ٌ ايرٚبا١ْٝ.

 االَالح غشٝش١ ايرٚبإ.ايكٛاعد أعالٙ تطبل ع٢ً  -1

 ايرٚبإاٚ تهٕٛ زتٗٛي١.اٚ سُٝٓا ٜطًب ساصٌ  KSpحنٔ ْعسف إ ٖرا املًح غشٝح ايرٚبإ عٓدَا ٜعطٞ يف ايطؤاٍ ق١ُٝ  -2

 َعادي١ ًَح غشٝح ايرٚبإ تتطًب            . -3

حتٍٛ ٚفل ٖرٙ ايعالق١     g/L( ٚعٓدَا تعطٞ بٛسد٠ ايرتنٝص ايػساَٞ mol/Lيًترنري ايرٚبا١ْٝ تهٕٛ بايرتنٝص املٛالزٟ )  -4

S(mol/L) = 
  ( / )

 ( /   )
. 

 اذا علمت  4PbSO ما هً الذوبانٌة الموالرٌة لمحلول ملح كبرٌتات الرصاص (12-3مثال ) 

KSp= 1.6 X 10-8ان حاصل الذوبان لهذا الملح                   
. √) 1.26=للفائدة .).     

 الحـــــــــــــــــــــــل/ نكتب معادلة ذوبان الملح
PbSO4                   Pb

+2 
 + SO4

-2
  

                                             S          S 

                    Ksp =  [Pb
+2

][SO4
-2

]  
                  Ksp =    S  x  S  = S

2
 

                 S
2
 = 1.6  X 10

-8
 نجذر الطرفٌن   

                 S = 1.26   X 10
-4

 mol/L 
 



 

 34االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 BaSO4  لملح كبرٌتات البارٌوم  KSPأحسب لٌمة ثابت حاصل االذابة ( 3-13مثال) 
((233g/Mol  0.0025اذا علمت ان لتر واحد من محلوله المشبع ٌحويg .من الملح 

 نحول الوحدات الى وحدات الموالرٌةالحــــــــــــل/ 

  S (mol/L) = 
  ( / )

 ( /   )
 = 

 .       / 

     /   
 = 

         − 

   
 = 1.1 X 10

-5
 mol/L 

BaSO4                   Ba
+2 

   +    SO4
-2

  
                                          S                  S 
                  Ksp =  [Ba

+2
][SO4

-2
]  

                  Ksp =    S  X  S  = S
2
 

                  Ksp = (1.1 X 10
-5

)
2
 

                  Ksp = 1.21  X 10
-10 

 Ag2CrO4(M=332g/mol) الفضةاذا علمت ان لتر واحد من محلول كرومات (3-14تمرٌن)

 احسب ثابت حاصل الذوبان لهذا الملح. 0.0215gٌحوي 

S (mol/L) = 
  ( / )

 ( /   )
 = 

 .       / 

     /   
 = 

          − 

   
 = 6.5 X 10

-5
 mol/L 

Ag2CrO4                   2Ag
+ 
   +    CrO4

-2
  

                                            2S               S 
                  Ksp =  [Ag

+
]
2
[CrO4

-2
]  

                  Ksp =    (2S)
2
  X  S  = 4S

3
 

                  Ksp = 4(6.5 X 10
-5

)
3
 

                  Ksp = 1098.5  X 10
-15

 = 1.098 X 10
-12 

  AgClلمحلول كلورٌد الفضة g/Lأحسب الذوبانٌة الموالرٌة والذوبانٌة بداللة ( 3-15تمرٌن )

 ((M=143.5g/mol  علما ان حاصل الذوبان لهذا الملحKSp= 1.8 X 10
-10

. √) 1.34=للفائدة .)   

 الحـــــــــــــــــــــــل/ نكتب معادلة ذوبان الملح
AgCl                      Ag

+ 
 + Cl

-
  

                                        S          S 
                  Ksp =  [Ag

+
][Cl

-
]  

                  Ksp =    S  X  S  = S
2
 

                 S
2
 = 1.8 X 10

-10
 نجذر الطرفٌن   

                 S = 1.34   X 10
-5

 mol / L 
 من العاللة التالٌة g /Lنجد الذوبانٌة بداللة  

 S(g/L) = S(mol/L)  X M(g/mol)  

  S( g/L) = 1.34 X 10
-5

mol/L X 143.5g/mol = 1.93 X 10
-3

  g/L 

 



 

 35االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

اذا عًُت إ يرتا  Pb(IO3)2ٜٛدات ايسصاص ملًح  KSP ايرٚبإأسطب ق١ُٝ ثابت ساصٌ ( 3-13)متسٜٔ 

M  ٚاسد َٔ ستًٛي٘ املا٢٥ املػبع ذنٟٛ ع٢ً 
5 -

3.9 x 10 

 الروبانية والرتسيب للنسكب شخيح الروبان ) احلاصل االيوني(

ٖٛ ساصٌ ضسب تسانٝص االْٜٛات ايٓاجت١ َٔ ًَح غشٝح ايرٚبإ َسفٛع اىل أع اذتاصٌ االْٜٛٞ : 

 َطاٚ اىل عدد َٛالت٘ يف املعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥ املٛش١ْٚ ٚيٝظ بايطسٚز٠ إ ٜهٕٛ يف ساي١ اتصإ.

 ْهتب َعادي١ ايتفهو ْٚهتب حتت اسد االْٜٛات ق١ُٝ َع١ًَٛ ضتعط٢ بايطؤاٍ اَا االٜٕٛ اجملٍٗٛ ٜبك٢ سكً٘ فازغا. - أ

 االٜٕٛ اجملٍٗٛ.ضتعط٢ ق١ُٝ ساصٌ االذاب١ َٔ ٖرٙ ايك١ُٝ ٚق١ُٝ االٜٕٛ املعًّٛ ميهٔ اضتدساز ق١ُٝ  - ب

ٖٞ َٔ ضتهٕٛ زتـــٗٛي١  بعد اضتدساز  OHضٝهٕٛ املًح ساٜٚا ع٢ً  اٚ قاعد١ٜ نإ املطًٛب اقٌ داي١ ساَط١ٝ اذا -دـ 

 ايطؤاٍ. َطايٝبسطب  POHاٚ  PHقُٝتٗا حتٍٛ اىل 

 mol/Lجند قينة احلاصل االيوني من الرتاكيز املعطاة واليت جيب ان تكون برتكيز  - أ

 اليت تعطى او ميكن الوصول اليوا. Kspنقازنوا مع قينة   - ب

 نقول يرتسب. KSPأذا كانت قينة احلاصل االيوني اكرب من قينة 

 نقول ال يرتسب. Kspأذا كانت قينة احلاصل األيوني أصغس من قينة 
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X 10 2ٌساوي  CaF2أذا علمت ان تركٌز الفلورٌد فً محلول  3-14)مثال)
-2

M  أحسب ادنى
 تركٌز من أٌون الكالسٌوم ٌكون الزما وجوده فً المحلول لبدء ترسٌب ملح فلورٌد الكالسٌوم.

KsP = (4.9 X 10 
-11

) 
 CaF2الحــــــــــــــــــــــل/ نكتب معادلة تفكن 

                                                                2X10
-2

 

[Ca
+2

] = 
   

( −)2
 = 

4.    10−  

(2   10−2)2
 = 

4.    10−  

4   10−  = 1.225 X 10
-7

 M 

X 10-7اكبر من   وعلٌه ٌجب أن ٌكون تركٌز الكالسٌوم
 لبدء الترسٌب 1.225 

 لمحلول ٌحتوي اٌون الحــــــــــدٌد الثالثً بتركٌز PHدالة حامضٌة ما هً ألل  (91-3تمرٌن )
  2 X 10

-10
M  ًالتً اذا تم الوصول الٌها او تجاوزها ٌبدأ راسب هٌدروكسٌد الحدٌد الثالث

X 10بالظهور فً المحلول؟ علما ان  
-38

 5=Ksp ( 6.3 =علما ان √   
   )) Log1.58 =0.2 ) 

 Fe(OH)3الحــــــــــــــــــــــل/ نكتب معادلة تفكن 

                                                                2X10
-10

 

    [OH
-
]
3
 = 

   

(  + )
 =  = 

5   10−  

2   10−   = 2.5 X 10
-28

 =250 X 10
-30

M ًبالجذر  التكعٌب   

 [OH
-
] = 6.3 X 10

-10
 M 

[H
+
][OH

-
] = 1 x 10

-14
  

[H
+
] = 

      −  

[  −]
  

[H
+
] = 

      −  

[ .      −  ]
  

       −  

[ .      −  ]
 = 1.58 x 10

-5 
M 

PH= - Log [H
-
] 

PH = -(Log 1.58 x10
-5

) 
PH=  -  (Log 1.58 +Log 10

-5
 ) 

PH= -(0.2 -5) = 4.8 
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فاذا نإ  0.1g/Lيف بالشَا ايدّ =  )40g/molM =)إ تسنٝص اٜٕٛ ايهايطّٝٛ  (81-3ضؤاٍ)

M 1 X 10 =تسنٝص االٚنصاالت 
-7

عًُا إ  CaC2O4ٌٖ تتٛقع إ ترتضب اٚنصاالت ايهايطّٝٛ  

PKsp = 8.64 ؟((( يًفا٥د٠Log 2.3 =0.36))) 

 نحسب الحاصل االٌونً لكن ٌجب اٌجاد الذوبانٌة الموالرٌة ألٌون الكالسٌوم الجواب/ 

S (mol/L) = 
  ( / )

 ( /   )
 = 

0.1  / 

40  /   
 = 

1

400
 = 0.0025 = 2.5 X 10

-3
 mol/L 

 معادلة تفكن اوكزاالت الكالسٌوم

  PKspمن  Kspنجد لٌمة 
Ksp = 10 

–PKsp
 

Ksp = 10
-8.64 + 9 - 9

 
Ksp = 10

0.36 – 9
 

Ksp = 10
0.36    

X 10
– 9

 
Ksp = 2.3  X 10

-9
 

 وعلٌة ال ٌترسب اوكزاالت الكالسٌوم Kspنالحظ لٌمة الحاصل االٌونً ألل من لٌمة  

SO4َٔ ستًٍٛ ذنتٟٛ اْٜٛات  10ml  َٔ0.01Mٌٖ ٜتهٕٛ زاضب عٓد َصز 
-2 

ٚ10ml  َٔ  0.001M ستًٍٛ اْٜٛاتBa
+2 

      Ksp(BaSO4) = 1.6 X10-10عًُا إ 

 جند تسكيز كل ايون بعد عنلية املزج اذتٌ / 

 V2 = 10 + 10 = 20ml 
ايوناالول   لأليون بالنشبة       

-2
 SO4 

 

 

BaSO4                   Ba
+2 

     +       SO4
-2

  
                                     5 X 10

-4
           5 X 10

-3
 

Ba]  = الحاصل االٌونً                  
+2

][SO4
-2

]  
 x 10 5]  = الحاصل االٌونً                  

-3 
][5   X  10

-4 
] =25 X 10

-7 
 

  تسسيب .حيصل   KsPمن  <احلاصل االيوني 
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سطب قاعد٠ يٞ غاتًٝ٘ ميهٔ يالَالح غشٝش١ ايرٚبإ إ تٓدفض  -( تأثٌر األٌون المشترن:2

 .بٛدٛد شٜاد٠ َٔ اْٜٛات َػرتن١ هلرٙ املاد٠ يف احملًٍٛ ٚبايتايٞ ايتشهِ بع١ًُٝ ذٚبإ ايساضب

 . )الطرٌمة المباشرة(مشترن الخاصة بالذوبانٌةخطوات حل مسائل االٌون ال
 نكتب معادلة تفكن الملح شحٌح الذوبان ونجد له الذوبانٌة فً الماء النمً )او محلوله المشبع (بالطرق االعتٌادٌة. -1
 فً الخطوة الثانٌة نكتب معادلة تفكن االلكترولٌت الموي و  تفككه سٌكون تام من خطوة واحدة  -2
 الحظ المخطط ادناه. `Sاو  Yلته نكتب معادلة تفكن االلكترولٌت الضعٌف لكن نفرض هنا للذوبانٌة رمزوتحت معاد   

                  AB                              A   +  B       االلكترولٌت الموي          
                                            Y                                     Y      Y 
 +        CB                                     A +    B  الملح شحٌح الذوبان              
 M                             M     M                           ٌهمل           

Ksp = Y( M + Y)                            Y = 
   

 
 

 نالحظ دائما ان الذوبانٌة لد للت لذا نعمل نسبة بٌن ممدار الذوبانٌة فً الحالة االولى والحالة الثانٌة ونكتب هذه العبارة
 ان الذوبانٌة لد للت بوجود االٌون المشترن بممدار الرلم الذي ظهر من النسبة

 Ba(IO3)2  Ksp = 1.57 X 10 ما هً الذوبانٌة الموالرٌة لملح ٌودات البارٌوم (3-15مثال) 
-9

 
 ؟ ثم نالش النتائج 0.02Mتركٌز  KIO3فً محلول فً الماء النمً  ب (  ( أ

. √ 0.73=علما ان      
 

 

       S3 = 
   

 
 = 

 .       − 

 
 = 0.3925 X 10-9    ًبالجذر التكعٌب  

      S = 0.73 X 10-3 = 7.3 X 10-4 M  ًالذوبانٌة فً الماء النم 

 

                   

Y 2Y

    KSP = (Y) ( + 2Y)2  

   ٌهمل                                                      

Y= 
   

( .  ) 
 = 

 .       − 

      −  
  .      −  

      −  = 3.9 X 10 -6 M الذوبانٌة بوجود االٌون المشترن 

  نالحظ ذوبانٌة ٌودات البارٌوم لد انخفضت بوجود االٌون المشترن
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Ksp =1.6X10فً محلول مائً مشبع منه علما ان BaSO4ما ذوبانٌة ( 3-10سؤال ) 
-10 

 الى لتر من المحلول المشبع منه 10Mتركٌزه  H2SO4من  1mlوما ذوبانٌته بعد اضافة 

. √    1.26 =علما ان     

   أ( فً المحلول المائً المشبعالحـــــــــــــــــل / 

         BaSO4                               Ba
+2

    + SO4
-2

 
          S                            S            S 
         KSP =[Ba

+2
] [SO4

-2
] = (S) X (S) = S

2
 

       S2
 = 1.6  X 10

-10 

      S = 1.26 X 10
-5

 M الذوبانٌة فً المحلول المائً المشبع 
 

 الذي هو الكترولٌت لوي ٌتأٌن بشكل تام. H2SO4فً محلول ب ( 

 نجد اوال تركٌز الحامض بعد االضافة.

V(ml) ً1 = المحلول المائL X 1000 ml/L = 1000 ml 
M1V1 = M2V2 

10 M X 1ml = M2 X 1000 ml 

M2 = 
            

        
  = 0.01 M 

                  BaSO4                                Ba
+
    +  SO4

-2
 

                   Y                              Y              Y 
               H2SO4                                    2H

+
   +  SO4

-2
 

               0.01                       0.02          0.01   
    KSP = (Y) (0.01 + Y) =  

 ٌهمل                                                            

Y= 
   

( .  )
 = 

 .      −  

 .  
  = 1.6 X 10 

-8
 M 

   
 نالحظ ان الذوبانٌة للت بوجود االٌون المشترن 
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         ايطادع ايعًُٞ      
 

 Ag2SO4الفضة لملح كبرٌتات g/Lوالذوبانٌة بوحدة الذوبانٌة الموالرٌة أحسب (3-12) سؤال

314 g/mol) M=) 4.92=PKSP ً0.15ب(  أ( فً الماء النمM كبرٌتات البوتاسٌوم K2SO4 

 √=(Log 1.2 = 0.08))  1.42علما ان   
 

  )0.44)=√ .  
 

 ). 
  فً الماء النمًالحـــــــــــــــــل / أ( 

         Ag2SO4                                2Ag
+
    + SO4

-2
 

              S                               2S            S 
         

       

      

 نستخدم هذه العاللة g/Lولحساب الذوبانٌة بوحدات 

   S(g/L) = S(mol/L)  X M(g/mol)  

  S( g/L) = 0.0142 X mol/L X 314g/mol = 4.46 g/L 

 
 الذي هو الكترولٌت لوي ٌتأٌن بشكل تام. K2SO4فً محلول ب( 

                   
                   2Y Y
               

    
 ٌهمل                                                         

Y
2
= 

   

( . )
 = 

 .      − 

 . 
  = 2 X 10 

-5
 = 0.2 X 10

-4
 بالجذر التربٌعً  

  Y = 0.44 X 10
-2

 = 4.4 X 10 
-3

 M الذوبانٌة بوجود االٌون المشترن 
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         ايطادع ايعًُٞ      
 

MgF2  =6.5 X 10ق١ُٝ ثابت ساصٌ االذاب١ ملًح  3-17 ))متسٜٔ  
-9

  

 أسطب ايرٚبا١ْٝ املٛالز١ٜ هلرا املًح يف املا٤ ايٓكٞ. ( أ

 ؟ ثِ قازٕ بني ايٓتٝذتني. 0.1Mايكٟٛ برتنٝص  NaFاسطب ايرٚبا١ْٝ يف ستًٍٛ   ( ب

   . √=(1.18/ يًفا٥د٠  ٚادب 
 

M 1.18 X 10-3)االدٛب١( يف املا٤ ايٓكٞ (  
 S=   املػرتىاالٜٕٛ يفM Y= 6.5 X 10-7

 

  اذتــــــــــــــٌ/
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         ايطادع ايعًُٞ      
 

 

Hتعتُد ذٚبا١ْٝ نجري َٔ املٛاد ع٢ً تسنٝص :  تأثري األع اهلٝدزٚدٝين -3
+

َٚٔ اِٖ تًو املٛاد اييت  

اٚ ٖٝدزٚنطٝد  Mg(OH)2ٜػهٌ اٜٕٛ اهلٝدزٚنطٝد أسد َهْٛات٘ َجٌ ٖٝدزٚنطٝد املػٓطّٝٛ 

 يًُشًٍٛ. PHسٝح تتػري َكداز ذٚبا١ْٝ ٖرٙ املٛاد َع تػري قِٝ  Zn(OH)2ارتازصني 

2OH +  السغ َجال ٖرٙ املعادي١   
-

 Mg(OH)2                Mg
+2

  

Hعٓد اضاف١ ساَض هلرا احملًٍٛ املػبع ٜؤدٟ اىل أحتاد اْٜٛات 
+

OHَع اْٜٛات  
-

يتهٜٛٔ دص٦ٜات املا٤  

OHٖٚرا ٜؤدٟ اىل اختالٍ يف ع١ًُٝ ايتٛاشٕ ٚيتعٜٛض ايٓكص اذتاصٌ يف اْٜٛات 
- 

تتفهو املصٜد َٔ 

 دص٦ٜات املسنب)اٟ شٜاد٠ يف ايرٚبا١ْٝ( اَا عٓد اضاف١ قاعد٠ تكٌ ايرٚبا١ْٝ.

 َالسعات سطاب١ٝ ذتٌ َطا٥ٌ تأثري االع اهلٝدزٚدٝين

 KSPولٌمة POHاو  PHواٌضا ٌعطً فً السؤال لٌمة  OHحٌنا نرى فً السؤال ملح ٌحوي جزٌئات 
 وٌطلب الذوبانٌة فً السؤال فهذا ٌعنً انه تأثٌر  اس هٌدروجٌنً. وخطوات حل السؤال تكون كاالتً

 . [-OH]نستخرج تركٌز  POHاو  PHمن لٌم  -1
 االتٌةنكتب معادلة تفكن الملح شحٌح الذوبان بالصورة  -2

                                     X(OH)2                             X   +  2OH- 
 نحولها ونطبك المانون PKspاو  Kspسٌعطً بالسؤال لٌمة  -3

KSp= [s][المٌمة المستخرجة]2 

S = 
   

(المٌمة المستخرجة)
 الذوبانٌة المطلوبة =  

 نفس الخطوات لكن بدون تربٌع. XOHاذا كان المركب  -4

Ksp= 1.8 X 10لهٌدروكسٌد المغنسٌوم ( أحسب الذوبانٌة الموالرٌة 3-16مثال ) 
-11

فً  
 ؟ Log 3.16 = 0.5علما أن  PH= 10.5محلول مائً ثبت حموضته عند 

H]الحــــــــــل / نحسب تركٌز 
+
 PHمن تركٌز  [

[H
+
] = 10

-PH
 

[H
+
] = 10

-10.5 +11 -11
 

[H
+
] = 10

+0.5 -11
 

[H
+
] = 10

-10.5 
X 10

 -11
 

[H
+
] = 3.16

 
X 10

 -11
 M 

Mg(OH)2                                        Mg
+2

   +     2OH 
–
 

     S                                                S               3.16 X10
-4
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         ايطادع ايعًُٞ      
 
 

 فً محلول ثبتت حامضٌته عند 2Zn(OH)أحسب ذوبانٌة هٌدروكسٌد الخارصٌن (81-3تمرٌن )
x 10 1.2 =ثم نالش النتائج علما ان   PH = 9ب(           PH = 6أ(  

-17
(Ksp(Zn(OH)2  

 الحـــــــــــــــــل/      
H]نحسب تركٌز PH =6أ(  عند    

+
OH]ومنه نحسب تركٌز  [

-
] 

 [H
+
] = 10 

–PH
 

 [H
+
] = 10

-6 

 نكتب االن معادلة تفكن هٌدروكسٌد الخارصٌن 

                           Ksp =  [Zn
+2

][OH
-
]
2
 

                    1.2 X 10
-17

 =  (S)(1 X 10
-8

)
2
 

   S= 
 .      −  

(      − )
  = 

 .      −  

      −   = 1.2X 10
-1

 M PH = 6 الخارصٌن عند  ذوبانٌة هٌدروكسٌد  

H]نحسب تركٌز  PH =9ب(  عند 
+
OH]ومنه نحسب تركٌز  [

-
] 

 [H
+
] = 10 

–PH
 

 [H
+
] = 10

-9 

 هٌدروكسٌد الخارصٌننكتب االن معادلة تفكن  

                           Ksp =  [Zn
+2

][OH
-
]
2
 

                    1.2 X 10
-17

 =  (S)(1 X 10
-5

)
2
 

   S= 
 .      −  

(      − )
  = 

 .      −  

      −   = 1.2X 10
-7

 M PH = 9  ذوبانٌة هٌدروكسٌد الخارصٌن عند 

X 10 1.2كاوت انذوباويت  PH=6عىدما كان احملهول  املىاقشت
 PHونكه عىدما اصبحت  1-

اصبح احملهول قاعدي فقهت انذوباويت بشكم كبري وبعمم مقاروت جند ان انذوباويت عىد  9=
PH =6  أكرب مبهيون مزة مهPH=9 . 
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         ايطادع ايعًُٞ      
 
 

 أسئلة الفصل الخاصة بالذوبانٌة

Ksp(1.57 X 10ٚ) (M= 487g/mol)َا عدد ًَٝػساَات ٜٛدات ايبازّٜٛ( 3-4ضؤاٍ)
-9

اييت ميهٔ إ  

 املا٤ ايٓكٞ. 150mlترٚب يف  

 الحــــــــــــل                                   
              

       S3 = 
   

4
 = 

1.5    10− 

4
 = 0.3925 X 10-9    ًبالجذر التكعٌب  

      S = 0.732 X 10-3 = 7.3 X 10-4 M ًالذوبانٌة فً الماء النم  
 وعلٌة m = (M(mol/L)  X M(g/mol) X V(L)من العاللة التالٌة )  mنحسب 

m = 7.32  X 10
-4

mol/L  X 487g/mol X 0.15(L) =  0.0534 g  

m(mg) = 0.0534 X 1000 = 53.4 mg 

التً ٌمكن ان Ag2CrO4 (M= 332g/mol )ملح كرومات الفضة  غراماتما عدد ( 3-13سؤال)

. √ Ksp= 1.1 X 10-12            0.65=من الماء الممطر علما ان  100mlتذوب فً     
 

 

                    
                  1.1 X 10

-12
 =    (2S)

2
  X  S  = 4S

3
 

                 S
3
 = 

 .      −  

 
 = 0.275  X  10

-12   
نأخذ الجذر التكعٌبً       

                 S = 0.65   X 10
-4

 = 6.5 X 10
-5

 M  

 وعلٌة m = (M(mol/L)  X M(g/mol) X V(L)من العاللة التالٌة )  mنحسب 

m = 6.5  X 10-5mol/L  X 332g/mol X 0.1(L) = 0.00216 = 2.16 X 10 -3 g 

فً محلول ٌكون فٌه تركٌز كلورٌد  BaCrO4ما ذوبانٌة ملح كرومات البارٌوم  (3-14سؤال)

 Ksp(BaCrO4) = 1.2 X 10-10اذا علمت ان  0.1Mالبارٌوم الموي ٌساوي 
 الحــــــــــل/ نطبك عاللة االٌون المشترن مباشرة

      

      
Ksp =  (0.1 + S)( S) 
                   

 ٌهمل

S = 
   

 . 
  =   

 .      −  

 . 
 = 1.2 X 10 

-9
 mol/L 

مالحظة طبمنا عاللة الملح 

المشترن مباشرة مع االٌون 

ألنه لم ٌذكر أحسب الذوبانٌة 

فً الماء الممطر واٌضا 

بدل من  Sاستخدمنا الرمز 

 . Yالرمز 



 

 45االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

X 10 1.34= يف ستًٛي٘ املا٥ٞ املػبع  AgClذٚبا١ْٝ (  3-6ضؤاٍ)
-5  

 دد

  0.1M  َٔCaCl2ذٚباْٝت٘ يف  -1

Agيف ستًٍٛ ذنتٟٛ اْٜٛات  AgClٌٖ ٜرتضب  -2
+    ٚ

Cl
-  

نال

 

1X 10َُٓٗا برتنٝص   
-6

 ٚملاذا 

 َٔ ق١ُٝ ايرٚبا١ْٝ املع١ًَٛ Kspق١ُٝ  جند  -1/ 

 

 

 

 

ٌُٜٗ 



 

 46االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

اْٜٛاتع٢ً  0.01M ستًٍٛ ذنتٟٛيرت َٔ  ( 3-16ضؤاٍ)
+2
 Sr   اْٜٛات ٚ

+2
 Ba    عٓد اضاف١

 ٚملاذا عًُا إ  SrSO4اّ  BaSO4اُٜٗا ضٝرتضب اٚال  Na2SO4ن١ُٝ َٔ 

KspBaSO4= 1.6  X 10
-10

    KspSrSO4= 3.8  X 10
-7

°25Cعٓد  
 .

 

 اذتـــــٌ/ 

SٍrO4 َٔ ذٚبا١ْٝ  َٔ  اقٌ ضٝرتضب اٚال الٕ ذٚباْٝت٘   BaSO4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌُٜٗ 

 ٌهمل



 

 47االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

X10 2.4تطاٟٚ 0.1M َٔNaIO3يف ستًٍٛ  Pb(IO3)2ايرٚبا١ْٝ املٛالز١ٍٜ 3-20) ضؤاٍ) 
-11 

اسطب  

 يف ستًٍٛ َا٥ٞ َػبع. Pb(IO3)2ايرٚبا١ْٝ املٛالز١ٜ ٍ 

Pb(IO3)2                      Pb
+2

   +     2IO3
- 

 Y                            Y                2Y   
NaIO3                       Na

+
   +        IO3

- 

 0.1                        0.1              0.1 
 

 

                     

 تٌُٗ

 )َعط٢(  
11 -

Y= 2.4 X 10   

Pb(IO3)2                      Pb
+2

   +     2IO3
- 

 S                            S                2S   
2 

2 

 

 

 للفائدة

√ 0
 

 =3.9 



 

 48االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 

ت٘ يف ذٚباْٝاسطب   9.5 ٜطاٟٚ  Fe(OH)3 االع اهلٝدزٚدٝين حملًٍٛ َػبع َٔ 3-21) ضؤاٍ) 

  Log3 = 0.5اعترب        PH= 10ستًٍٛ ي٘ ثبت ساَطٝت٘ عٓد 

                           



 

 49االتزان االٌونًالفصل الثالث 
 

         ايطادع ايعًُٞ      
 

 

 سٌ اض١ً٦ ايفصٌ ايجايح

 ايطؤاٍ االٍٚ  اخرت االداب١ ايصشٝش١ َع بٝإ ايطبب بٛضٛح

1- PH = 7     السد احملايٌٝ االت١ٝ 

       2NaNO -ب           3NO4NH - أ

الٕ ًَح َتعادٍ َػتل َٔ ساَض قٟٛ ٚقاعد٠ ق١ٜٛ يريو يٝظ الْٜٛات٘ املٛدب١   NaNO3ادتٛاب ايصشٝح 

 اٚ ايطايب١ ايتفاعٌ بػهٌ ستًٛظ َع دص٥ٝات املا٤.

 

 

 برتنٝص عايٞ اىل يرت َٔ HClٜهٕٛ نبري ددا عٓد اضاف١  PH َكداز ايتػري يف -2

 ستًٍٛ قاعدٟ -ايبشس          دـ َا٤  -ب          املا٤ املكطس - أ

ايتاّ يف املا٤ ايٓكٞ ٚالْ٘ ضٝهٕٛ سسا مما ٜؤدٟ اىل  HClٚايطبب  بطبب تفهو املا٤ املكطس  ادتٛاب ايصشٝح / 

 املا٤   PHسدٚخ اخنفاض نبري يف 

 

 

 اسد احملايٌٝ االت١ٝ تصٌ اىل ساي١ اتصإ عٓد ايتأٜٔ -3

   KOH –ز                 2NH3CH –ب                   4SO2H - أ

 ٚايطبب الْ٘ ايهرتٚيٝت ضعٝف ال تتأٜٔ  بػهٌ  تاّ  CH3NH2ادتٛاب ايصشٝح / 

 االض١ً٦ نًٗا ستًٛي١ َع املٛاضٝع ارتاص١ بٗاباقٞ 

 




